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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.3.2017 A8-0048/349 

Módosítás  349 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A rendelet célja, hogy megerősítse 

a jelenlegi típus-jóváhagyási 

keretrendszert, elsősorban a piacfelügyeleti 

rendelkezések bevezetése révén. A 

piacfelügyeletet az ellátási láncban részt 

vevő gazdasági szereplők 

kötelezettségeinek, a végrehajtásért felelős 

tagállami hatóságok kötelezettségeinek, 

valamint a súlyos biztonsági vagy 

környezeti kockázatot jelentő, illetve a 

típus-jóváhagyási követelményeknek nem 

megfelelő gépjárműipari termékek piacon 

történő megjelenése esetén alkalmazandó 

intézkedések meghatározásával kell 

bevezetni a gépjárműipari ágazatban. 

(8) A rendelet célja, hogy megerősítse 

a jelenlegi típus-jóváhagyási 

keretrendszert, elsősorban a piacfelügyeleti 

rendelkezések bevezetése révén. A 

piacfelügyeletet az ellátási láncban részt 

vevő gazdasági szereplők 

kötelezettségeinek, a végrehajtásért felelős 

tagállami hatóságok kötelezettségeinek, 

valamint a súlyos biztonsági vagy 

környezeti kockázatot jelentő, illetve a 

típus-jóváhagyási követelményeknek nem 

megfelelő gépjárműipari termékek piacon 

történő megjelenése esetén alkalmazandó 

intézkedések meghatározásával, valamint 

egy Európai Járműfelügyeleti Ügynökség 

létrehozásával kell bevezetni a 

gépjárműipari ágazatban. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 A8-0048/350 

Módosítás  350 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

az S&D 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 

40 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (40a) Ez e rendelet nem sértheti a 

fogyasztók jogorvoslathoz való jogát az 

elérhető magánjogi jogérvényesítési 

mechanizmusok révén – a kollektív 

jogorvoslatot is beleértve –, valamint az 

állami jogérvényesítési eszközökhöz való 

jogát, különösen az illetékes nemzeti 

hatóságok, az Ügynökség vagy a Bizottság 

hatáskörét arra, hogy a jogsértésért 

felelős gyártó számára elrendelje a 

jogsértés következtében károsult 

fogyasztók kártalanítását, beleértve többek 

között a pénzbeni kártérítést, illetve 

elrendelje a meg nem felelés révén szerzett 

nyereség visszatérítését, beleértve annak 

elrendelését, hogy ezt a nyereséget a 

vállalat az államkasszába fizesse be; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 A8-0048/351 

Módosítás  351 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) E rendelet létrehozza az Európai 

Járműfelügyeleti Ügynökséget (a 

továbbiakban: „az Ügynökség”). 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 A8-0048/352 

Módosítás  352 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 

1 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az Ügynökség feladatai 

 A 8., 9., 10., 24., 51., 52., 53., 58., 71. és 

90. cikkek vonatkozásában az Ügynökség 

ellátja a rendelet által meghatározott 

feladatokat, különösen az alábbiakat: 

 a) a nemzeti hatóságok által évente vagy 

többévente kidolgozott nemzeti 

piacfelügyeleti tervek jóváhagyása; 

 b) a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok 

munkájának összehangolása és a 

felmerülő vitákban a végső döntés 

meghozatala; 

 c) a végrehajtásért felelős fórum 

irányítása és elnöki tisztének ellátása; 

 d) a járművek, rendszerek, alkatrészek és 

önálló műszaki egységek használat 

közben végzett megfelelőségi 

vizsgálatának megszervezése az előző 

évben az európai piacon forgalomba 

hozott modellek számának legalább 20%-

a esetében; 

 e) az egész Unióra kiterjedő visszahívási 

programok szervezése; 
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 f) adott esetben a típusbizonyítványt 

visszavonása; 

 g) a nemzeti típusjóváhagyó hatóságok és 

műszaki szolgálatok ellenőrzése, beleértve 

a belső műszaki szolgálatokat; 

 h) a korlátozó nemzeti intézkedések 

értékelése és határozatok elfogadása; 

 i) közigazgatási bírságok kiszabása. 

 Feladatai teljesítése során az Ügynökség 

függetlenül és objektíven jár el, egyedül az 

Unió érdekeit tartva szem előtt, és teljes 

körű elszámolással tartozik az Európai 

Parlament, a Bizottság és az Európai 

Unió Bírósága felé. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 A8-0048/353 

Módosítás  353 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

az S&D 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 

89 cikk – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Szankciók Szankciók és kötelezettségek 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Módosítás  354 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

az S&D 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 

89 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) amennyiben a megfelelőséggel 

kapcsolatos ellenőrzések és vizsgálatok 

vagy alternatív eszközök segítségével 

megállapítást nyer, hogy a jármű, 

alkotóelem, rendszer vagy önálló műszaki 

egység nem felel meg az e rendeletben 

megállapított típusjóváhagyási 

követelményeknek vagy a IV. mellékletben 

felsorolt szabályozási aktusok 

bármelyikének, vagy hogy a 

típusjóváhagyást nem helytálló adatok 

alapján adták meg. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Módosítás  355 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

az S&D 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 

89 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Amennyiben megállapítást nyer, 

hogy a jármű, alkotóelem, rendszer vagy 

önálló műszaki egység nem felel meg az e 

rendeletben megállapított 

típusjóváhagyási követelményeknek vagy 

a IV. mellékletben felsorolt szabályozási 

aktusok bármelyikének, a gazdasági 

szereplőknek felelősséggel kell tartozniuk 

az érintett jármű tulajdonosa felé a nem 

megfelelés vagy visszahívás következtében 

okozott kárért. 

Or. en 

 

 


