
P7_TA(2011)0448 

A gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai ***I 

Az Európai Parlament 2011. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a gépjárművek és 

pótkocsijaik gumiabroncsairól és azok felszereléséről szóló európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2011)0120 – C7-

0071/2011 – 2011/0053(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2011)0120), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C7-0071/2011), 

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

bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. június 15-i 

véleményére1, 

– tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított 

munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 86. és 55. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0349/2011), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 

tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő 

szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását 

tartalmazza, 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1 HL C 248., 2011.8.25., 153. o. 
2 HL C 102., 1996.4.4., 2. o. 



 



P7_TC1-COD(2011)0053 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. október 25-én került 

elfogadásra a gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsairól és azok felszereléséről 

szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel 

(kodifikált szöveg) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak  114.  cikkére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a javaslat nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

rendes jogalkotási eljárás keretében2, 

mivel: 

(1) A gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsairól és azok felszereléséről szóló, 

1992. március 31-i 92/23/EGK tanácsi irányelvet3 több alkalommal jelentősen 

módosították4. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni 

kell. 

(2)  A 92/23/EGK irányelv egyike a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen 

járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról 

szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(keretirányelv)5 szerinti EK-típusjóváhagyási rendszerre vonatkozó egyedi 

irányelveknek, és  műszaki  előírásokat állapít meg  amelyeknek a gépjárműveknek és 

a pótkocsijaiknak meg kell felelniük, többek között gumiabroncsokra is vonatkozóan. 

 Ezek a műszaki előírások a tagállamok jogszabályainak közelítésére vonatkoznak 

annak érdekében, hogy a 2007/46/EK irányelv szerinti EK-típusjóváhagyási eljárást 

alkalmazni lehessen minden gépjármű- és pótkocsi-típus esetében. Következésképpen 

a 2007/46/EK irányelv által meghatározott, a gépjárművekre és pótkocsijaikra, 

valamint az ilyen járművek rendszereire, alkatrészeire és önálló műszaki egységeire 

vonatkozó rendelkezések ezen irányelvre is alkalmazandók.  

(3) A gumiabroncsokra vonatkozó szabályozásnak nemcsak azok tulajdonságairól kell 

közös követelményeket megállapítania, hanem a járművek és pótkocsijaik 

gumiabroncsainak felszerelési módjáról is. 

                                                 
1 HL C 248., 2011.8.25. 153. o. 
2  Az Európai Parlament 2011. október 25-i álláspontja. 
3 HL L 129., 1992.5.14., 95. o. 
4 Lásd a VII. melléklet A. részét. 
5 HL L 263., 2007.10.9., 1. o. 



(4) Kívánatos figyelembe venni azokat a műszaki követelményeket, amelyeket az ENSZ 

Európai Gazdasági Bizottsága a módosított 30. rendeletben (a gépjárművek és 

pótkocsijaik gumiabroncsainak jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések)1, az 

54. rendeletben (a teherjárművek és pótkocsijuk gumiabroncsainak jóváhagyására 

vonatkozó egységes rendelkezések)2, a  módosított  64. rendeletben (az átmenetileg 

használható pótkerékkel/gumiabronccsal felszerelt járművek jóváhagyására vonatkozó 

egységes rendelkezések)3  valamint a módosított 117. rendeletben (a gumiabroncsok 

gördülési zaj és nedves tapadás tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó 

egységes rendelkezések)4  fogadott el, s amelyeket mellékeltek  az ENSZ Európai 

Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az 

azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki 

előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások 

kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodáshoz (felülvizsgált 1958. évi 

megállapodás)5  . 

(5) Ez az irányelv nem érinti a VII. melléklet B. részében említett irányelveknek a 

nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel 

kapcsolatos tagállami kötelezettségeket, 

ELFOGADTÁK EZT AZ IRÁNYELVET: 

1. cikk 

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában  a következő meghatározásokat kell alkalmazni : 

a) „gumiabroncs”: az az új légabroncs, beleértve a szögekhez való lyukakkal ellátott téli 

gumiabroncsot, akár eredeti felszerelés vagy pótfelszerelés formájában, amelyet 

olyan járművekre való felszerelésre szántak, amelyekre a 2007/46/EK irányelvet kell 

alkalmazni. Ez a meghatározás nem vonatkozik a szögekkel ellátott téli 

gumiabroncsra; 

b) „jármű”: az összes olyan jármű, amelyre a 2007/46/EK irányelv alkalmazandó,; 

c) „gyártó”: a járművek vagy gumiabroncsok kereskedelmi nevének vagy jelének 

tulajdonosát jelenti. 

2. cikk 

(1) Az V. mellékletben meghatározott követelményeket az 1980. október 1-jén vagy azt 

követően először használatba vett gépjárművekre szerelendő gumiabroncsokra kell 

alkalmazni. 

(2) Az V. mellékletben meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni: 

                                                 
1 Az Európai Gazdasági Bizottság dokumentuma E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 1 – 

ADD 29, 1975.04.01. és annak 01, 02 módosításai és kiegészítései. 
2 Az Európai Gazdasági Bizottság dokumentuma E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) REV 1 – ADD 

53 és kiegészítései. 
3 Az Európai Gazdasági Bizottság dokumentuma E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) REV 1 – ADD 

63 és kiegészítései. 
4 Az Európai Gazdasági Bizottság dokumentuma E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) REV 2 – ADD 

116 és annak 01 módosítása és kiegészítései. 
5 A 97/836/EK tanácsi határozat (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.) I. mellékleteként tették közzé.  



a) azokra a gumiabroncsokra, amelyek sebességhatára kevesebb, mint 80 km/h; 

b) azokra a gumiabroncsokra, amelyek névleges keréktárcsa-átmérője nem 

haladja meg a 254 mm-t (vagy 10-es kód), illetve 635 mm vagy több (25-ös 

kód); 

c) T típusú ideiglenesen használt tartalék gumiabroncsokra a II. melléklet 

2.3.6. pontjában meghatározottak szerint; 

d) a csak az első ízben 1980. október 1-je előtt nyilvántartásba vett gépjárművekre 

történő felszerelésre szánt gumiabroncsokra. 

3. cikk 

(1) A tagállamok az I. mellékletben megállapított feltételek szerint EK-típusjóváhagyást 

adnak minden olyan gumiabroncsnak, amely megfelel a II. melléklet 

követelményeinek és ezeket az I. mellékletben meghatározott jóváhagyási számmal 

látják el. 

(2)  A tagállamok az I. mellékletben megállapított feltételek szerint EK-típusjóváhagyást 

adnak minden olyan gumiabroncsnak, amely megfelel az V. melléklet 

követelményeinek és ezeket az I. mellékletben meghatározott jóváhagyási számmal 

látják el. 

(3)  A tagállamok a III. mellékletben megállapított feltételek szerint a gumiabroncsra 

vonatkozóan EK-típusjóváhagyást adnak minden járműnek, amennyiben a 

gumiabroncsok (megfelelő esetben beleértve a tartalék gumiabroncsokat is) 

megfelelnek a II. melléklet követelményeinek, valamint a IV. mellékletben a 

járművekre vonatkozóan megállapított követelményeknek és minden ilyen járművet 

a III. mellékletben meghatározott jóváhagyási számmal látnak el. 

4. cikk 

A tagállam típusjóváhagyási hatósága az alkatrészre (gumiabroncs) vagy járműre vonatkozó 

EK-típusjóváhagyás  megadásától vagy visszautasításától számított egy hónapon belül elküldi 

a szóban forgó bizonyítvány – amelynek mintáját a I. és III. melléklet függeléke tartalmazza – 

másolatát a többi tagállamnak, valamint azok kérésére elküldi a jóváhagyott gumiabroncstípus 

vizsgálati jelentését is. 

5. cikk 

Egy tagállam sem tilthatja meg, illetve nem korlátozhatja az EK-típusjóváhagyás  jelet viselő 

gumiabroncs forgalomba hozatalát. 

6. cikk 

Egy tagállam a gumiabroncsok alapján nem utasíthatja vissza az EK-típusjóváhagyás  vagy a 

nemzeti típusjóváhagyás megadását egy járműre, amennyiben a gumiabroncsok EK-

típusjóváhagyás  jellel vannak ellátva, a felszerelésük pedig a IV. mellékletben megállapított 

követelményeknek megfelelően történt. 

7. cikk 



Egy tagállam sem tilthatja meg a gumiabroncsok alapján egy jármű használatát, amennyiben 

 e gumiabroncsok  EK-típusjóváhagyás  jellel vannak ellátva, a felszerelésük pedig a IV. 

mellékletben megállapított követelményeknek megfelelően történt. 

8. cikk 

(1)  Amennyiben egy tagállam megalapozott indokolás alapján úgy találja, hogy egy 

gumiabroncstípus vagy járműtípus veszélyes annak ellenére, hogy megfelel ezen 

irányelv követelményeinek, a saját területén átmenetileg megtilthatja ennek a 

terméknek a forgalmazását, illetve különleges feltételeket határozhat meg a 

forgalmazására. Döntéséről és annak okairól haladéktalanul tájékoztatja a többi 

tagállamot és a Bizottságot. 

(2)  A Bizottság hat héten belül konzultál az érintett tagállamokkal, majd ezt követően 

haladéktalanul közli a véleményét és meghozza a megfelelő intézkedéseket. 

(3)  Ha a Bizottság véleménye szerint  ezen  irányelv technikai kiigazítása szükséges, a 

kiigazításokat a 11. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el. Ebben 

az esetben az a tagállam, amely védőintézkedéseket fogadott el, a kiigazítások 

hatálybalépéséig fenntarthatja azokat. 

9. cikk 

(1)  Az a tagállam, amely kiadta az alkatrészre (gumiabroncs) vagy járműre vonatkozó 

EK-típusjóváhagyást , adott esetben meghozza a szükséges intézkedéseket annak 

érdekében, hogy szükség esetén a jóváhagyó hatóságokkal együttműködve 

ellenőrizze, hogy a gyártás megfelel-e a jóváhagyott típusnak. E célból a tagállam 

bármikor ellenőrizheti, hogy a gumiabroncsok vagy a járművek megfelelnek-e ezen 

irányelv követelményeinek. Ez az ellenőrzés a helyszíni ellenőrzésekre korlátozódik. 

(2)  Amennyiben az  (1) bekezdésben említett  tagállam megállapítja, hogy ugyanazzal az 

EK-típusjóváhagyási  jellel rendelkező gumiabroncsok vagy járművek nem felelnek 

meg a jóváhagyott típusnak, meghozza a szükséges intézkedéseket a jóváhagyottal 

megegyező kivitelű gyártás biztosítására. Amennyiben gumiabroncsok vagy 

járművek rendszeresen nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak, akkor az 

intézkedésekkel vissza is lehet vonni az EK-típusjóváhagyást . A hatóságok 

hasonlóan intézkednek, amennyiben más tagállam jóváhagyó hatósága a 

követelmények betartásának hiányáról értesíti őket. 

(3)  A tagállamok jóváhagyó hatóságai az I. és III. melléklet függelékében megadott 

nyomtatvány segítségével egy hónapon belül értesítik egymást az EK-

típusjóváhagyás  visszavonásáról és annak okairól. 

10. cikk 

Minden olyan határozatnak, amelyet ezen irányelv végrehajtása során elfogadott 

rendelkezések alapján hoztak arról, hogy visszautasítják vagy visszavonják a gumiabroncsra 

vonatkozó EK-típusjóváhagyást  vagy a gumiabroncsok felszerelésére vonatkozóan egy jármű 

EK-típusjóváhagyását , beleértve a forgalomba hozatal vagy a használat megtiltását is, 

részletesen ismertetnie kell az indokokat. Minden ilyen határozatról értesítést kap az érintett 

fél, akit egyidejűleg tájékoztatnak a tagállamokban a hatályos nemzeti jog értelmében 

rendelkezésére álló jogorvoslatokról, valamint arról a határidőről, ameddig ezekkel a 



jogorvoslatokkal élhet. 

11. cikk 

Azokat a módosításokat, amelyek az I–VI. mellékletek követelményeinek a műszaki 

fejlődéshez történő hozzáigazításához szükségesek, a 2007/46/EK irányelv 40. cikke 

(2) bekezdésében  említett  eljárásnak megfelelően fogadják el. 

12. cikk 

(1)  A tagállamok : 

a) nem utasíthatják vissza a valamely járműtípusra vagy gumiabroncstípusra 

vonatkozó EK-típusjóváhagyás vagy nemzeti jóváhagyás megadását, illetve 

b) nem  utasíthatják vissza  járművek nyilvántartásba vételét,  illetve nem 

tilthatják meg azok  értékesítését vagy forgalomba helyezését, illetve 

gumiabroncsok eladását vagy forgalomba helyezését vagy használatát  

olyan okok miatt, amelyek a gumiabroncsokra vagy azok új járművekre szerelésére 

vonatkoznak, amennyiben a járművek vagy a gumiabroncsok megfelelnek az ezen 

irányelvben megállapított követelményeknek. 

(2)  A tagállamok nem adhatnak EK-típusjóváhagyást és a nemzeti típusjóváhagyás 

megadását visszautasítják olyan gumiabroncstípusokra vonatkozóan, amelyek ezen 

irányelv hatálya alá tartoznak és nem felelnek meg ezen irányelv követelményeinek. 

(3)  A tagállamok gumiabroncsaikkal vagy azok felszerelésével kapcsolatos okok miatt 

nem adhatnak EK-típusjóváhagyást és a nemzeti típusjóváhagyás megadását 

visszautasítják olyan járműtípusokra vonatkozóan, amelyek nem felelnek meg ezen 

irányelv követelményeinek. 

(4)  A tagállamok: 

a) az új járműveket a 2007/46/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban kísérő 

megfelelőségi igazolásokat az említett irányelv 26. cikke (1) bekezdése 

alkalmazásában nem tekintik érvényesnek, amennyiben ezen irányelv 

követelményeinek nem felelnek meg; és 

b) visszautasítják a nyilvántartásba vételét, illetve megtiltják az értékesítését vagy 

forgalomba helyezését minden olyan új járműnek, amely nem felel meg az 

ezen irányelv követelményeinek. 

(5)  Ezen irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni a 2007/46/EK irányelv 28. cikke 

alkalmazásában az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi gumiabroncsra, 

kivéve a C1e osztályba tartozó gumiabroncsokra, amelyekre 2011. október 1-jétől 

kell ezeket alkalmazni. 

13. cikk 

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket 

az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. 

14. cikk 



A VII. melléklet A. részében említett jogszabályokkal módosított 92/23/EGK irányelv 

hatályát veszti, a VII. melléklet B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő 

átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek 

sérelme nélkül. 

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre való 

hivatkozásnak kell tekinteni, és a VIII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal 

összhangban kell értelmezni. 

15. cikk 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 

lép hatályba. 

16. cikk 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt […] 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök



A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

 

I. MELLÉKLET A gumiabroncsok EK-típusjóváhagyására vonatkozó igazgatási 

rendelkezések 

1. függelék Adott típusú gumiabroncs EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő 

lap 

2. függelék EK-típusbizonyítvány (gumiabroncsok) 

3. függelék Adott típusú gumiabroncs EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő 

lap a gumiabroncs/út zajkibocsátásról 

4. függelék EK-típusbizonyítvány (gumiabroncs/út zajkibocsátás) 

II. MELLÉKLET1 A gumiabroncsokra vonatkozó követelmények 

1. függelék Magyarázó ábra 

2. függelék A Tteherbírási indexekre vonatkozó (LI) jelzések és a hozzájuk tartozó 

legnagyobb szállítható tömeg (KG) 

3. függelék A gumiabroncs jelöléseinek elhelyezése 

4. függelék A nyomásindex és a nyomás mértékegysége közötti összefüggés 

5. függelék Az egyes méretmegjelölésű gumiabroncsok méretellenőrző 

keréktárcsája, külső átmérője és profilszélessége 

6. függelék A gumiabroncsok méretének mérési módszere 

7. függelék Terhelés- és sebességvizsgálati eljárás 

8. függelék A teherbírási index változása a sebesség függvényében; a 

teherjárművek gumiabroncsai; radiál és diagonál 

III. MELLÉKLET A járművek  EK -típusjóváhagyására a gumiabroncsok felszerelésével 

kapcsolatban vonatkozó igazgatási rendelkezések 

1. függelék Adatközlő lap (jármű) 

2. függelék EK-típusbizonyítvány (jármű) 

IV. MELLÉKLET A járművekre a gumiabroncsok felszerelésével kapcsolatban vonatkozó 

követelmények  

V. MELLÉKLET Gumiabroncs/út zajkibocsátás 

1. függelék Teszteljárás a gumiabroncs/út zajszintek szabadfutású módszeréhez 

                                                 
1 A gumiabroncsokra vonatkozó műszaki követelmények hasonlóak az ENSZ Európai Gazdasági 

Bizottsága (UN/ECE) 30. és 54. rendeletében meghatározottakhoz. 



2. függelék Tesztjelentés 

VI. MELLÉKLET A teszt helyszínének meghatározása 

 VII. 

MELLÉKLET  

 A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak 

jegyzéke / A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt 

határidők  

 VIII. 

MELLÉKLET  

 Megfelelési táblázat  

 

 

(A mellékletek szövege technikai okok miatt nem szerepel itt. E szöveg tekintetében kérjük, 

hivatkozzon a COM(2011)0120 bizottsági javaslatra!) 

 


