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A gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő 
típusjóváhagyása***I
Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a gépjárműveknek és 
pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló 
műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett 
úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet 
módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0286),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-
0194/2018),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i 
véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. 
március 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

1 HL C 440., 2018.12.6., 90. o.



– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményeire (A8-0151/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek közzé a végleges jogalkotási 
aktussal együtt;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

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



P8_TC1-COD(2018)0145

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 16-án került 
elfogadásra a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek 
rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, 
továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és a 631/2009/EK, a 406/2010/EU, a 672/2010/EU, az 
1003/2010/EU, az 1005/2010/EU, az 1008/2010/EU, az 1009/2010/EU, a 19/2011/EU, a 
109/2011/EU, a 458/2011/EU, a 65/2012/EU, a 130/2012/EU, a 347/2012/EU, a 
351/2012/EU, az 1230/2012/EU és az (EU) 2015/166 bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 
tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/2144 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata az elhasználódott gumiabroncsokról

A Bizottság úgy véli, hogy – tekintettel a közúti közlekedésbiztonságra, a 
fogyasztóvédelemre, a hulladékcsökkentésre és a körforgásos gazdaságra – fontos, hogy a 
gumiabroncsokat ne csak új, hanem használt állapotukban is vizsgálják. E célból a Bizottság 
támogatni fogja a megfelelő vizsgálati előírásoknak az ENSZ Járműelőírások Harmonizálása 
Világfóruma keretében történő kidolgozását. Amennyiben azonban ez a folyamat 2023 
júliusáig nem zárul le, a Bizottság javaslatot szándékozik tenni egy kifejezetten az 
elhasználódott gumiabroncsok vizsgálatára vonatkozó uniós jogszabályra.


