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29.3.2017 A8-0048/333 

Módosítás  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a nemzeti szintű típusjóváhagyási 

vizsgálatok valamennyi adata valósághű 

legyen és a lehetséges manipulálások 

elkerülhetőek legyenek, az Európai 

Bizottságnak meglévő testületei közül 

Európai Járműfelügyeleti Hatóságot 

(EVSA) kell kijelölnie. Az EVSA műszaki 

szolgálatait a Közös Kutatóközpont 

laboratóriumaiban kell kialakítani, ami 

adott esetben a járművek eladási árával 

arányos, a szóban forgó árat nem 

jelentősen befolyásoló, a 

gépjárműgyártókra kirótt díjakból 

fedezhető. Az EVSA rendszeresen 

ellenőrzi, hogy a járművek, rendszerek, 

alkotóelemek és önálló műszaki egységek 

megfelelnek-e e rendelet 

követelményeinek, továbbá rendszeresen 

ellenőrzi a típusjóváhagyások 

helytállóságát. Az ellenőrzéseket az 

európai piacon az előző évben forgalomba 

hozott modellek számának legalább 20%-

án kell elvégezni dokumentumok 

ellenőrzésével, valamint statisztikailag 

értékelhető mintákon alapuló, valós 

vezetési körülmények között és 

laboratóriumi vizsgálatokkal. A 

vizsgálatok eredményeit teljes egészében a 

nyilvánosság rendelkezésére kell 
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bocsátani az Európai Bizottság honlapján. 

Or. en 

Indokolás 

A dízelgate botrány kirobbanása óta több európai országban bizonyíthatóvá váltak a 

járműgyártók és a kormányzat közötti politikai kapcsolatok. Az IMCO bizottság által 

elfogadott szöveg minden tagállam számára előírja a forgalomba hozott új modellek 20%-

ának ellenőrzését. Bár ez nagymértékben megnehezíti a járműgyártók számára a 

kibocsátásokkal kapcsolatos csalás lehetőségét, a nyomonkövetési rendszer eredményesebbé 

tétele és a csalások megakadályozása érdekében egy harmadik, független, európai szintű 

testületre van szükség a nemzeti szinten végzett típus-jóváhagyási vizsgálatok ellenőrzése 

céljából. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Módosítás  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok 

rendszeresen ellenőrzik, hogy a járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek megfelelnek-e e 

rendelet követelményeinek, továbbá 

rendszeresen ellenőrzik a 

típusjóváhagyások helytállóságát. Az 

ellenőrzéseknek megfelelő mértékűnek 
kell lenniük, és dokumentumok 

ellenőrzésével, valamint statisztikailag 

értékelhető mintákon történő, valós 

vezetési körülmények között és 

laboratóriumban végzett vizsgálatokkal 

kell elvégezni őket. Ennek során a 

piacfelügyeleti hatóságok figyelembe 

veszik a kialakult kockázatértékelési 

elveket, a panaszokat és az egyéb 

információkat. 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok a (2) és 

(3) bekezdésben foglaltaknak szerint 

jóváhagyott nemzeti éves programoknak 

megfelelő rendszeres vizsgálatokat és 

ellenőrzéséneket végeznek annak 

megállapítása érdekében, hogy a 

járművek, rendszerek, alkotóelemek és 

önálló műszaki egységek megfelelnek-e a 

típusjóváhagyásnak és a vonatkozó 

jogszabályoknak. A vizsgálatokat és 

ellenőrzéséneket többek között 

laboratóriumi vizsgálatokkal és valós 

vezetési körülmények közt vizsgált 

kibocsátási tesztekkel kell elvégezni 

statisztikailag értékelhető minták alapján, 

és azokat dokumentumok ellenőrzésével 

kell kiegészíteni. A hatóságok biztosítják, 

hogy a típusjóváhagyási teszteknek 

alávetett járművek pontosan 

megfeleljenek azoknak, amelyek a piacra 

kerülnek bevezetésre. A tagállamok 

évenként végeznek vizsgálatokat vagy 

ellenőrzéseket több típuson, amelyek az 

azon tagállamban az előző évben 

forgalomba hozott típusok számának 

legalább 20%-ára terjednek ki. Ennek 

során a piacfelügyeleti hatóságok 

figyelembe veszik a kialakult 

kockázatértékelési elveket, a megalapozott 
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panaszokat és az egyéb vonatkozó 

információkat, beleértve az elismert 

harmadik felek által közzétett vizsgálati 

eredményeket, a piaci forgalomba kerülő 

új technológiákat, valamint az időszakos 

műszaki vizsgálatokról készült jelentéseket 

és az út menti távérzékelő berendezésekből 

származó adatokat. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az IMCO bizottság 77. módosításának kiegészítése.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Módosítás  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A piacfelügyeleti hatóságok a 

műszaki feladatok, mint például 

vizsgálatok és ellenőrzések végrehajtása 

érdekében igénybe vehetik független 

tesztelő szervezetek szolgálatait. Az 

eredményekért való felelősség a 

piacfelügyeleti hatóságé marad. Ha e cikk 

végrehajtása céljából műszaki 

szolgálatokat vesznek igénybe, a 

piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak 

arról, hogy egy attól eltérő műszaki 

szolgálat kerüljön megbízásra, mint 

amelyik az eredeti típusjóváhagyással 

kapcsolatos vizsgálatot végzi. A gyártók 

részére nyújtott műszaki támogatásnak 

összeegyeztethetetlennek kell lennie a 

nemzeti típusjóváhagyási hatóságok 

részére nyújtott műszaki támogatással. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az IMCO bizottság 78. módosításának kiegészítése.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Módosítás  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A már forgalomba hozott járműveken, 

rendszereken, alkotóelemeken és önálló 

műszaki egységeken a Bizottság megfelelő 

mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket 

szervez és végez, vagy elrendeli ezek 

elvégzését, annak érdekében, hogy 

ellenőrizze, az érintett járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek megfelelnek-e a 

típusjóváhagyásnak és a vonatkozó 

jogszabályoknak, valamint hogy biztosítsa 

a típusjóváhagyások helytállóságát. 

Az európai piacon az előző évben 
forgalomba hozott modellek számának 

legalább 20%-án , járműveken, 

rendszereken, alkotóelemeken és önálló 

műszaki egységeken az Európai 

Járműfelügyeleti Ügynökség (ESVA, a 

továbbiakban: „az Ügynökség”) megfelelő 

mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket 

szervez és végez, vagy elrendeli ezek 

elvégzését, annak érdekében, hogy 

ellenőrizze, az érintett járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek megfelelnek-e a 

típusjóváhagyásnak és a vonatkozó 

jogszabályoknak, valamint hogy biztosítsa 

a típusjóváhagyások helytállóságát. 

 (Elfogadás esetén a módosítás a szöveg 

egészében alkalmazandó, különös 

tekintettel a 9., 10., 13., 24., 25., 30., 33., 

49., 50., 51., 52., 53., 54., 58., 71. és 90. 

cikkekre.) 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az IMCO bizottság 91. módosításának kiegészítése.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Módosítás  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Minden, az Európai Unió piacára 

bevezetett jármű esetén a gyártó fizeti meg 

az EVSA részére az adott jármű 

értékesítési költségével arányban álló, az 

árat nem jelentősen befolyásoló nagyságú 

összeget. A díjak kiszabása a 30. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően történik. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Módosítás  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

 

Jelentés A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

76 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

76. cikk törölve 

A gyártó belső műszaki szolgálatai  

(1) A gyártó belső műszaki szolgálata 

a 72. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott, A. kategóriájú 

tevékenységekre csak a XV. mellékletben 

felsorolt szabályozási aktusok tekintetében 

jelölhető ki. A belső műszaki szolgálat a 

gyártó cég különálló, független részét 

képezi, és nem vehet részt az általa 

értékelt járművek, rendszerek, 

alkotóelemek és önálló műszaki egységek 

tervezésében, gyártásában, szállításában 

vagy karbantartásában. 

 

(2) A belső műszaki szolgálatnak a 

következő követelményeknek kell 

megfelelnie: 

 

a) a 765/2008/EK rendelet 2. 

cikkének 11. pontja szerinti nemzeti 

akkreditáló testület e rendelet 1. és 2. 

függelékének és V. mellékletének 

megfelelően akkreditálta; 

 

b) a belső műszaki szolgálatnak, 

beleértve a személyzetét is, szervezetileg 

azonosíthatónak kell lennie, és olyan 

jelentéstételi módszerekkel kell 
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rendelkeznie azon gyártó cégen belül, 

amelynek részét képezi, amelyek 

biztosítják pártatlanságát, és ezt igazolnia 

kell a megfelelő nemzeti akkreditáló 

testület felé; 

c) sem a belső műszaki szolgálat, sem 

személyzete nem vehet részt olyan 

tevékenységben, amely veszélyeztetné a 

kijelölése szerinti tevékenységekkel 

kapcsolatos függetlenségét vagy 

feddhetetlenségét; 

 

d) kizárólag annak a gyártó 

vállalatnak nyújthatja szolgáltatásait, 

amelynek a részét képezi. 

 

(3) A belső műszaki szolgálatot nem 

kell a 78. cikk szerint bejelenteni a 

Bizottságnak, azonban a típusjóváhagyó 

hatóság kérésére a gyártó, amelynek 

részét képezi, vagy a nemzeti akkreditáló 

testület tájékoztatja az adott hatóságot az 

akkreditálásról. 

 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 88. cikknek megfelelően a 

XV. melléklet módosítására irányuló, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el annak érdekében, hogy a 

szabályozási aktusok és korlátozások 

említett mellékletben foglalt jegyzékének 

aktualizálásával igazodjon a műszaki 

fejlődéshez és a szabályozási 

változásokhoz. 

 

Or. en 

 

 


