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RÖVID INDOKOLÁS 

1. Bevezetés 

Az L kategóriába tartozó új járművek típus-jóváhagyási követelményeit jelenleg a 

2002/24/EK keretirányelv, valamint 14 másik, erre hivatkozó irányelv határozza meg. Az L 

kategóriába a következő járműtípusok tartoznak: elektromos kerékpárok, mopedek, két- vagy 

háromkerekű motorkerékpárok, kvadok és mopedautók. A Bizottság a jelenlegi jogi keretet a 

következő főbb célkitűzések elérése érdekében kívánja korszerűsíteni: 

 A jogi keret egyszerűsítése: Az alapvető rendelkezéseket és hatályt meghatározó 

javasolt rendelet hatályon kívül helyezi és felváltja 2002/24/EK irányelvet, valamint a 

14 hozzá kapcsolódó irányelvet. A részletes technikai előírásokat egy későbbi 

szakaszban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén határozzák meg. A Bizottság 

a későbbiekben nemzetközi harmonizációra törekszik.  

 Kibocsátáscsökkentés: A Bizottság háromlépcsős megközelítést javasol, melynek során 

minden egyes alkalommal szigorúbb kibocsátási határértékeket írnak elő az L 

kategóriába tartozó járművek számára. 

 A közúti közlekedés biztonságának javítása: Az L kategóriába tartozó járművek 

alacsony biztonsági teljesítményének javítására a következő három kulcsfontosságú, 

funkcionális biztonsági előírás javasolt: kötelező blokkolásgátló fékrendszer beépítése 

a közepes és nagy teljesítményű motorkerékpárok esetében, a hajtásláncra irányuló 

szakszerűtlen beavatkozás megelőzése, valamint az automatikus fényszórókapcsolás.  

 Az új technológiák fokozottabb figyelembevétele például az elektromos vagy hibrid 

meghajtású járművekre vonatkozó jogi keret hiányának kezelésével.  

 A piacfelügyelet javítása annak elkerülése érdekében, hogy olyan járművek, rendszerek 

vagy alkatrészek kerüljenek be az uniós piacra, amelyek nem felelnek meg a típus-

jóváhagyási követelményeknek.  

2. A javaslat közlekedési vonatkozásai:  

2.1 Közlekedésbiztonság 

 

A kétkerekű gépjárműveket vezetők körében jelenleg évente megközelítőleg hatezren vesztik 

életüket az Unió közútjain. A motorkerékpárosok az Unióban történt közúti halálesetek 

körülbelül 16%-át teszik ki, míg a megtett kilométerek számát tekintve csupán 2%-ot 

képviselnek. A motorkerékpárosoknak átlagban 18-szor akkora az esélye arra, hogy 

balesetben vesztik életüket, mint az autóvezetőknek. Míg a közúti halálesetek száma az elmúlt 

évtizedben jelentősen csökkent, a motorkeréskpárosok esetében ez nem így történt.  

 

2.1.1 Blokkolásgátló fékrendszerek 

 

A Bizottság javasolja, hogy egyes motorkerékpár-kategóriák esetén tegyék kötelezővé a 

blokkolásgátló fékrendszerek beszerelését. A blokkolásgátló fékrendszereknek (ABS) a 

motorkerékpárokra gyakorolt pozitív biztonsági hatását számos tanulmányban dokumentálták. 

A becslések szerint az ABS használatával a balesetek 20–35%-a elkerülhető lenne, a többi 

baleset nagy részének pedig jelentősen csökkenthető lenne a súlyossága.  Az előadó 
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határozottan támogatja ezt a megoldást. A kötelező beszerelést azonban ki kellene terjeszteni 

az L3e–A1 alkategóriára (alacsony teljesítményű motorkerékpárok) is. E kategória esetében a 

bizottsági javaslat a gyártóra bízza, hogy blokkolásgátlóval vagy egy kevésbé jó 

teljesítményű, kombinált fékrendszerrel szereli-e fel a motorkerékpárokat. A blokkolásgátló 

fékrendszerek alkalmazása kis teljesítményű motorkerékpárok esetében annál is inkább 

szükséges, mert sok fiatal motorkerékpáros ilyen kategóriájú motorkerékpárral kezd 

közlekedni.  

 

2.1.2 Automatikus fényszórókapcsolás 

 

A Bizottság javasolja, hogy legkésőbb 2013-ig az L kategóriába tartozó valamennyi járművet 

szereljék fel automatikus fényszórókapcsolóval, hogy a közlekedés egyéb résztvevői számára 

növeljék e járművek láthatóságát.  Az előadó határozottan támogatja a Bizottság javaslatát. Ez 

az intézkedés annál is inkább szükséges, mivel ettől az évtől kezdve valamennyi új 

személygépjárművet nappali menetjelző lámpával kell felszerelni, ami csökkenti a 

motorkerékpárok viszonylagos láthatóságát.  

 

2.1.3 Terepjáró járművek 

 

A 2. cikk (2) bekezdése szerint az „elsősorban terepjáró… használatra szánt” járművek nem 

tartoznak a rendelet hatálya alá. Ez a közúti biztonság szempontjából nem célravezető 

megoldás. Az ilyen terepjáró járműveket (pl. enduro motorkerékpárokat, triál 

motorkerékpárokat, négykerekű terepmotorokat (ATV)) közúton is lehet használni, és 

gyakran használják is őket. Ezeknek ezért szintén meg kell felelniük a közúti használathoz 

szükséges, funkcionális biztonsági követelményeknek. Az előadó további jármű-alkategóriák 

kialakítását javasolja az enduro motorkerékpárokra és a terepmotorokra, valamint az ATV-

kre. 

 

2.1.4 Ütközésvizsgálati teljesítménykövetelmények 

Az L kategóriába tartozó járművekre még nem vonatkoznak az Unióba történő behozatalt 

megelőző ütközésvizsgálati előírások. A kvadok és a mopedautók gyakran biztonságosabbnak 

tűnnek, mint amilyenek valójában. A halálos sérülés kockázata e járművek esetén sokkal 

magasabb, mint a személygépkocsik esetében. A Bizottságnak ezért alaposan meg kell 

vizsgálnia az ilyen előírások bevezetésének lehetőségét, valamint a jövőben figyelembe kell 

vennie az új technológiákat.  

 

2.2 Kibocsátások  

 

Annak ellenére, hogy az L kategóriába tartozó járművek a közúton megtett kilométerek 

csupán 3%-át adják, mérgező kibocsátásuk aránytalanul magas. További intézkedések nélkül 

a többi közúti járműkategória kibocsátásainak csökkentése automatikusan növeli az L 

kategóriába tartozó járművek kibocsátásának részarányát a teljes kibocsátáshoz képest.  

 

A Bizottság szigorúbb kibocsátási előírásokat javasol az L kategóriába tartozó új típusú 

járművek típusjóváhagyásához: 

 Euro 3 (Euro 4 az L3e motorkerékpárok számára): 2014; 

 Euro 4 (Euro 5 az L3e motorkerékpárok számára): 2017; 
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 Euro 5 (Euro 6 az L3e motorkerékpárok számára): 2020. 

 

Az előadó elviekben egyetért a javasolt kibocsátási küszöbértékekkel és az ütemezéssel. Az 

Euro 4-es szintet azonban 3 évvel korábban kellene bevezetni a mopedek esetében, mivel a 

mopedek a kibocsátás tekintetében a legszennyezőbb alkategóriát jelentik. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) E rendelet célja, hogy – a belső piac 

működését biztosítandó – harmonizált 

szabályokat határozzon meg az L 

kategóriájú járművek jóváhagyására. Az 

L kategóriájú járművek olyan két-, három 

vagy négykerekű járművek, mint például a 

motorral meghajtott kétkerekű járművek, a 

triciklik, a közúti kvadok és a mopedautók. 

A rendelet célkitűzései között szerepel 

továbbá a jelenlegi jogi keretrendszer 

egyszerűsítése, a közúti szállításból 

származó összkibocsátás mennyiségén 

belül a kibocsátások részarányának 

arányosabbá tétele és csökkentése, a 

biztonság javítása, a műszaki fejlődéshez 

való alkalmazkodás, valamint a 

piacfelügyeleti szabályok szigorítása is.  

(3) E rendelet célja, hogy – a belső piac 

működését biztosítandó – harmonizált 

szabályokat határozzon meg az L 

kategóriájú járművek jóváhagyására. Az 

L kategóriájú járművek olyan két-, három 

vagy négykerekű járművek, mint például a 

motorral meghajtott kétkerekű járművek, a 

triciklik, a közúti kvadok, a négykerekű 

terepmotorok (ATV-k) és a mopedautók. A 

rendelet célkitűzései között szerepel 

továbbá a jelenlegi jogi keretrendszer 

egyszerűsítése, a közúti szállításból 

származó összkibocsátás mennyiségén 

belül a kibocsátások részarányának 

arányosabbá tétele és csökkentése, a 

biztonság javítása, a műszaki fejlődéshez 

való alkalmazkodás, valamint a 

piacfelügyeleti szabályok szigorítása is. 

Indokolás 

A rendeletnek az ATV-kre is ki kellene terjednie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a 

közúti és a terepen való használatra alkalmas járművek közötti különbség miatti visszaélés. 

Számos ATV-t közúton is lehet használni, és gyakran használják is őket. Ezeknek ezért szintén 

meg kell felelniük a közúti használathoz szükséges minimális funkcionális biztonsági 

követelményeknek.  
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az L kategóriájú járművek vezetői a 

legsebezhetőbb úthasználói csoportba 

tartoznak – valamennyi úthasználó között 

az őket érő halálos balesetek és sérülések 

aránya a legnagyobb. Ezért ezt a 

rendeletet összhangba kell hozni a 2011–

2020-ra vonatkozó európai közúti 

biztonsági politikával, és annak olyan 

hatékony, elsődleges biztonsági 

intézkedéseket kell bevezetnie, amelyek a 

gépjárművezetők számára biztosítják az 

elfogadható áron elérhető, 

legbiztonságosabb technológiával 

felszerelt járműveket. A biztonságos 

kanyarodásra és világításra vonatkozó 

előírásokon, valamint a szakszerűtlen 

beavatkozás elleni intézkedéseken kívül ez 

a rendelet a bizonyos kategóriába tartozó 

új motorkerékpárok esetén kötelezővé 

teszi a blokkolásgátló fékrendszert (az 

ABS-t). A kiválasztott, az L kategóriájú 

járművek vezetői számára nyújtott képzés 

és oktatás javításával, valamint megfelelő 

közúti infrastruktúra kialakításával 

kiegészítendő biztonsági intézkedések 

hatékonyságát kutatásokkal és 

felmérésekkel ellenőrizték és támasztották 

alá. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 b preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9b) Számos tagállamban a segédmotoros 

kerékpárt és a motorkerékpárt használók 
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számára kötelező előírás a tompított 

fényszóró napközbeni használata. A 

segédmotoros kerékpárt és a 

motorkerékpárt használók biztonságának 

növelése érdekében kötelezővé kellene 

tenni ezen járművek számára az 

automatikus fényszóró-bekapcsolást. 

Tekintettel arra, hogy ezt a kötelezettséget 

kiterjesztették a négykerekű járművekre 

is, egyértelműen fennáll a veszélye annak, 

hogy a kétkerekű járművek elveszítik azt a 

láthatósági előnyt, amelyet korábban 

élveztek. A Bizottságnak ezért az e 

rendelet alkalmazásáról szóló jelentésében 

olyan új intézkedésekre és kiegészítő 

biztonsági világítóeszközökre kell 

javaslatot tennie, amelyek lehetővé teszik 

az elveszített láthatósági előny 

visszaállítását.  

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 c preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9c) A blokkolásgátló fékrendszer L3e–A1 

alkategóriájú, kis teljesítményű 

motorkerékpárokba történő kötelező 

beszerelésének megkönnyítése érdekében 

a tagállamok számára lehetővé kell tenni, 

hogy a gyártók vagy a vásárlók számára 

átmeneti pénzügyi vagy adóösztönzőket 

nyújtsanak. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) 290. cikkének megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a funkcionális biztonsági és 

(17) 290. cikkének megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a funkcionális biztonsági és 
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környezeti teljesítmény, a vizsgálatok, a 

javítási és -karbantartási információk 

hozzáférhetősége, valamint a műszaki 

hatóságok kinevezése és a rájuk bízott 

konkrét feladatok kijelölése tekintetében, 

hogy általános hatályú rendelkezések által 

kiegészítse, illetve módosítsa a jogalkotási 

aktusok egyes nem alapvető fontosságú 

elemeit. A felhatalmazás a IV. 

mellékletben meghatározott végrehajtási 

dátumok és a VI. mellékletben 

meghatározott kibocsátási határértékek 

módosítására nem terjed ki. Az említett 

dátumok és határértékek módosításait az 

EUMSz. 114. cikkének megfelelő rendes 

jogalkotási eljárással kell elfogadni. 

környezeti teljesítmény, a vizsgálatok, a 

javítási és -karbantartási információk 

hozzáférhetősége, valamint a műszaki 

hatóságok kinevezése és a rájuk bízott 

konkrét feladatok kijelölése tekintetében, 

hogy általános hatályú rendelkezések által 

kiegészítse, illetve módosítsa a jogalkotási 

aktusok egyes nem alapvető fontosságú 

elemeit. A felhatalmazás a IV. 

mellékletben meghatározott végrehajtási 

dátumok, a VI. mellékletben meghatározott 

kibocsátási határértékek vagy a VIII. 

mellékletben meghatározott fokozott 

funkcionális biztonsági előírások 
módosítására nem terjed ki. Az említett 

dátumok, általános előírások és 

határértékek módosításait az EUMSZ 114. 

cikkének megfelelő rendes jogalkotási 

eljárással kell elfogadni. 

Indokolás 

Mivel a fokozott funkcionális biztonsági előírások kulcsfontosságú szerepet töltenek be a 

rendelet hatálya alá tartozó járművek biztonságos használatában, egyértelművé kell tenni, 

hogy a VIII. mellékletet csak rendes jogalkotási eljárással lehet módosítani. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) az elsősorban terepjáró, azaz burkolat 

nélküli utakon való használatra szánt 

járművek; 

g) az elsősorban terepjáró, azaz burkolat 

nélküli utakon való használatra szánt 

járművek, a 4. cikkben és az I. 

mellékletben meghatározott, speciális 

felhasználású járművek kivételével; 

Indokolás 

A 2. cikk (2) bekezdése szerint az „elsősorban terepjáró… használatra szánt” járművek nem 

tartoznak a rendelet hatálya alá. Ez a közúti biztonság szempontjából nem célravezető 

megoldás. Az ilyen terepjáró járműveket (pl. enduro motorkerékpárokat, triál 

motorkerékpárokat és egyes négykerekű motorkerékpárokat (négykerekű terepmotorokat, azaz 

ATV-ket) közúton is lehet használni, és gyakran használják is őket. Ezeknek ezért szintén meg 

kell felelniük a közúti használathoz szükséges minimális funkcionális biztonsági 
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követelményeknek. Ezért az enduro motorkerékpárokra és a triál motorkerékpárokra, 

valamint az ATV-kre további jármű-alkategóriák kialakítása javasolt. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 53 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (53a) „triál motorkerékpár”: az I. 

mellékletben meghatározott 

tulajdonságokkal rendelkező kétkerekű 

motorkerékpár; 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely a terepjáró járművek új alkategóriáját állítja fel annak érdekében, 

hogy biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 53 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (53b) „enduro motorkerékpár”: az I. 

mellékletben meghatározott 

tulajdonságokkal rendelkező kétkerekű 

motorkerékpár; 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely a terepjáró járművek új alkategóriáját állítja fel annak érdekében, 

hogy biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 57 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (57a) „négykerekű terepmotor”: „ATV” 

rövidítésű, az I. mellékletben 
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meghatározott tulajdonságokkal 

rendelkező jármű; 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely az ATV-k számára új alkategóriát állít fel annak érdekében, hogy 

biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az L kategóriájú járművek az alábbi 

bekezdések és az I. melléklet szerint 

kategóriákba sorolt két-, három- és 

négykerekű gépjárműveket foglalják 

magukba; ide tartoznak a motoros 

kerékpárok, a két- és háromkerekű 

segédmotoros kerékpárok, az oldalkocsis 

motorkerékpárok, a könnyű és nehéz 

közúti kvadok, valamint a könnyű és nehéz 

mopedautók. 

(1) Az L kategóriájú járművek az alábbi 

bekezdések és az I. melléklet szerint 

kategóriákba sorolt két-, három- és 

négykerekű gépjárműveket foglalják 

magukba; ide tartoznak a motoros 

kerékpárok, a két- és háromkerekű 

segédmotoros kerékpárok, az oldalkocsis 

motorkerékpárok, a könnyű és nehéz 

közúti kvadok, ATV-k, valamint a könnyű 

és nehéz mopedautók. 

Indokolás 

A rendeletnek az ATV-kre is ki kellene terjednie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a 

közúti és a terepen való használatra alkalmas járművek közötti különbség miatti visszaélés. 

Számos ATV-t közúton is lehet használni, és gyakran használják is őket. Ezeknek ezért szintén 

meg kell felelniük a közúti használathoz szükséges minimális funkcionális biztonsági 

követelményeknek. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia. speciális felhasználás:  

 - enduro motorkerékpárok; 

 - triál motorkerékpárok. 
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Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely a terepjáró járművek új alkategóriáját állítja fel annak érdekében, 

hogy biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia. L7Ce alkategóriájú járművek (ATV-k) 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely a terepjáró járművek új alkategóriáját állítja fel annak érdekében, 

hogy biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha az importőr úgy véli vagy okkal 

feltételezi, hogy egy jármű, rendszer, 

alkatrész vagy önálló műszaki egység nem 

felel meg e rendelet követelményeinek, 

különösen a vonatkozó 

típusjóváhagyásnak, akkor addig nem 

értékesítheti és nem veheti nyilvántartásba 

az érintett járművet, rendszert, alkatrészt 

vagy önálló műszaki egységet, amíg annak 

megfelelősége nem biztosított. Továbbá, ha 

úgy véli vagy okkal felételezi, hogy a 

jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló 

műszaki egység kockázatot jelent, 

tájékoztatja erről a gyártót, valamint a 

piacfelügyeleti és jóváhagyó hatóságokat. 

(3) Ha az importőr úgy véli vagy okkal 

feltételezi, hogy egy jármű, rendszer, 

alkatrész vagy önálló műszaki egység nem 

felel meg e rendelet követelményeinek, 

különösen a vonatkozó 

típusjóváhagyásnak, akkor kapcsolatba 

kell lépnie az illetékes hatóságokkal, és 
addig nem értékesítheti és nem veheti 

nyilvántartásba az érintett járművet, 

rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki 

egységet, amíg az illetékes hatóságok nem 

igazolják számára, hogy a kérdéses jármű, 

rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki 

egység megfelel a rendelet 

követelményeinek. Továbbá, ha úgy véli 

vagy okkal felételezi, hogy a jármű, 

rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki 

egység kockázatot jelent, tájékoztatja erről 

a gyártót, valamint a piacfelügyeleti és 

jóváhagyó hatóságokat. 
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Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha a forgalmazó úgy véli vagy okkal 

feltételezi, hogy egy jármű, rendszer, 

alkatrész vagy önálló műszaki egység nem 

felel meg e rendelet követelményeinek, 

akkor addig nem értékesítheti és nem 

veheti nyilvántartásba az érintett járművet, 

rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki 

egységet, és mindaddig meg kell 

akadályoznia forgalomba helyezését, amíg 

annak megfelelősége nem biztosított. 

(1) Ha a forgalmazó úgy véli vagy okkal 

feltételezi, hogy egy jármű, rendszer, 

alkatrész vagy önálló műszaki egység nem 

felel meg e rendelet követelményeinek, 

akkor kapcsolatba kell lépnie az illetékes 

hatóságokkal, és addig nem értékesítheti 

és nem veheti nyilvántartásba az érintett 

járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló 

műszaki egységet, amíg az illetékes 

hatóságok nem igazolják számára, hogy a 

kérdéses jármű, rendszer, alkatrész vagy 

önálló műszaki egység megfelel a rendelet 

követelményeinek, és mindaddig meg kell 

akadályoznia forgalomba helyezését, amíg 

annak megfelelősége nem biztosított. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 82. cikk második albekezdésében 

említett időpont után négy évvel minden 

L1Be, L3e, L5e, L6Ae és L7Ae 

alkategóriájú új járművet fel kell szerelni a 

fedélzeti diagnosztikai rendszer első 

fázisával (OBD I), amely megfigyeli és 

kijelzi az áramkör folytonosságát, a 

rövidzárlatokat, az áramkörszakadást, 

illetve a motor- és a járművezérlő 

rendszerek áramköri racionalitását. 

(1) A 82. cikk második albekezdésében 

említett időpont után négy évvel minden 

L1Be, L3e, L5e, L6Ae , L7Ae és L7Ce 

alkategóriájú új járművet fel kell szerelni a 

fedélzeti diagnosztikai rendszer első 

fázisával (OBD I), amely megfigyeli és 

kijelzi az áramkör folytonosságát, a 

rövidzárlatokat, az áramkörszakadást, 

illetve a motor- és a járművezérlő 

rendszerek áramköri racionalitását. 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely az ATV-k számára új alkategóriát állít fel annak érdekében, hogy 

biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 
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Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A bizottsági határozattal történő 

megerősítést követően a 21. cikk (4) 

bekezdésének megfelelően a 82. cikk 

második albekezdésében említett időpont 

után nyolc évvel minden L1Be, L3e, L5e, 

L6Ae és L7Ae (al)kategóriájú járművet 

ezenkívül fel kell szerelni a fedélzeti 

diagnosztikai rendszer második fázisával 

(OBD II), amely az OBD I-et kiegészítve 

nem csak a teljes meghibásodásokat 

figyeli, hanem a rendszerek, alkatrészek 

vagy önálló műszaki egységek 

működésének romlását a jármű élettartama 

alatt, feltéve, hogy a rendszer 

költséghatékonyságát a 21. cikk (4) és (5) 

bekezdésében említett környezeti 

hatástanulmány alátámasztja. 

(4) A bizottsági határozattal történő 

megerősítést követően a 21. cikk (4) 

bekezdésének megfelelően a 82. cikk 

második albekezdésében említett időpont 

után nyolc évvel minden L1Be, L3e, L5e, 

L6Ae, L7Ae és L7Ce (al)kategóriájú 

járművet ezenkívül fel kell szerelni a 

fedélzeti diagnosztikai rendszer második 

fázisával (OBD II), amely az OBD I-et 

kiegészítve nem csak a teljes 

meghibásodásokat figyeli, hanem a 

rendszerek, alkatrészek vagy önálló 

műszaki egységek működésének romlását a 

jármű élettartama alatt, feltéve, hogy a 

rendszer költséghatékonyságát a 21. cikk 

(4) és (5) bekezdésében említett környezeti 

hatástanulmány alátámasztja.  

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely az ATV-k számára új alkategóriát állít fel annak érdekében, hogy 

biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

80 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés alapján megadott 

információk alapján a Bizottság legkésőbb 

2019. január 1-jéig jelentést tesz az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 

rendelet alkalmazásáról. 

(2) Az (1) bekezdés alapján megadott 

információk alapján a Bizottság legkésőbb 

2017. január 1-jéig jelentést tesz az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 

rendelet alkalmazásáról. Ez a jelentés 

figyelembe veszi a közúti biztonság 

javítása érdekében kifejlesztett új 
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technológiákat, például az ütközési 

teljesítménykövetelményeket és a 

kiegészítő funkcionális biztonsági 

követelményeket, többek között a 

kanyarodási sebességre figyelmeztető 

(curve speed warning) rendszereket, az 

automatikus gumiabroncsnyomás-jelzőt, 

valamint az ilyen járműveket az egyéb 

úthasználóktól megkülönböztető új 

világítóberendezéseket. A Bizottság e 

jelentés alapján javaslatokat tesz e 

rendelet szükséges módosításaira. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – Járműkategóriák és járműtípusok – L1Be alkategória – 3 kritérium 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) legnagyobb tervezési sebesség ≤ 25 

km/h, valamint 

(3) legnagyobb tervezési sebesség ≤ 45 

km/h, valamint 

Indokolás 

A kategóriát összhangba kell hozni az uniós jogosítvány meghatározásaival. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – L3e kategória – L3e alkategória – speciális felhasználás (új) – az L3e-A3 

alkategória alatt 

 

Módosítás 

L3e - Speciális 

felhasználás 

Triál motorkerékpár (8)  legnagyobb 

ülésmagasság: 700 mm; 

(9) legkisebb szabad 

magasság: 280 mm; 

(10) legnagyobb 

üzemanyagtartály-

űrtartalom: 4 l; 

(11) legkisebb áttétel a 

legmagasabb fokozatban 

(elsődleges áttétel x 
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áttételi szám x záró 

áttételi arány): 7,5; 

(12) menetkész tömeg 

(vezető nélkül): nem több 

mint 100 kg, valamint 

(13) utasülés: nincs. 

Enduro motorkerékpár (8) legkisebb 

ülésmagasság: 900 mm; 

(9) legkisebb szabad 

magasság: 310 mm; 

(10) legkisebb áttétel a 

legmagasabb fokozatban 

(elsődleges áttétel x 

áttételi szám x záró 

áttételi arány): 6,0; 

(11) menetkész tömeg 

(vezető nélkül): nem több 

mint 140 kg; 

(12) utasülés: nincs. 

Indokolás 

Számos enduro motorkerékpárt és triál motorkerékpárt közúton is lehet használni, és gyakran 

használják is őket. Ezeknek ezért szintén meg kell felelniük a közúti használathoz szükséges 

minimális funkcionális biztonsági követelményeknek. Ezért az enduro motorkerékpárokra és a 

triál motorkerékpárokra további al-járműkategóriák kialakítása javasolt. Az alosztályokba 

való sorolás kritériumai tekintetében – kiindulásként – olyan, jelenleg megbeszélés tárgyát 

képező potenciális kritériumokat javaslunk, melyek a jogalkotási eljárás folyamán még 

továbbfejleszthetők. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – L7e kategória – L7Ce alkategória (új) – az L7Be-P alkategória alatt 

 

Módosítás 

L7Ce Négykerekű terepmotor (8) legnagyobb tervezési 

sebesség: 60 km/h 

(9) terpeszülés 

(10) hüvelykujjas gázkar 

(11) Hátsó 

vontatószerkezet: 
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vontatósúly > saját súly 

négyszerese > 274 kg, de 

ez nem tekinthető 

engedélyezett 

trélersúlynak 

(12) menetkész tömeg < 

400 kg 

(13) szabad magasság > 

180 mm 

(14) tengelytáv és szabad 

magasság aránya < 6 

Indokolás 

Annak ellenére, hogy az ATV-ket elsősorban terephasználatra tervezték, számos ilyen 

járművet közúton is lehet használni, és gyakran használják is őket. Ezeknek ezért szintén meg 

kell felelniük a közúti használathoz szükséges minimális funkcionális biztonsági 

követelményeknek. Ezért az ATV-kre további jármű-alkategória kialakítása javasolt. Az 

alosztályokba való sorolás kritériumai tekintetében – kiindulásként – olyan, jelenleg 

megbeszélés tárgyát képező potenciális kritériumokat javaslunk, melyek a jogalkotási eljárás 

folyamán még továbbfejleszthetők. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – Járműkategóriák – 2 sor – 10 aloszlop 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

L7Ae L7Ae és L7Ce 

Indokolás 

Az ATV-k (L7Ce kategória) többé-kevésbé hasonlítanak a közúti kvadokra (L7Ae kategória), 

ezért az uniós típusjóváhagyás tekintetében ugyanazok az előírások vonatkoznak rájuk. Ezen 

előírások részleteit egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kellene megszabni, külön-

külön az egyes alkategóriákra. 
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Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 12 a sor (új) 

 

Módosítás 

L7Ce Négykerekű terepmotor 20 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely az ATV-k számára új alkategóriát állít fel annak érdekében, hogy 

biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – (A) A hidegindítás után mért kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó 

határértékek – (A1) – Euro 3(4) – L1Be járműkategória – Összes szénhidrogén és 

nitrogén-oxid együttes tömege – 4 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1200 - 

Indokolás 

Az Euro 4-es szintet 3 évvel korábban (2014-ig) kellene bevezetni a mopedek esetében, mivel 

a mopedek a kibocsátás tekintetében az L-kategóriás járművek legproblematikusabb 

alkategóriáját jelentik. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – (A) A hidegindítás után mért kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó 

határértékek – (A1) – Euro 3(4) – L1Be járműkategória – Összes szénhidrogén tömege 

(THC) – 4 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- 630 

Indokolás 

Az Euro 4-es szintet 3 évvel korábban (2014-ig) kellene bevezetni a mopedek esetében, mivel 

a mopedek a kibocsátás tekintetében az L-kategóriás járművek legproblematikusabb 
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alkategóriáját jelentik. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – (A) A hidegindítás után mért kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó 

határértékek – (A1) – Euro 3(4) – L1Be járműkategória – Nitrogén-oxidok tömege (NOx) 

– 4 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- 170 

Indokolás 

Az Euro 4-es szintet 3 évvel korábban (2014-ig) kellene bevezetni a mopedek esetében, mivel 

a mopedek a kibocsátás tekintetében az L-kategóriás járművek legproblematikusabb 

alkategóriáját jelentik. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – (A) A hidegindítás után mért kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó 

határértékek – (A1) – Euro 3(4) – 1 és 2 oszlop – 7 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

L5Be Kereskedelmi hasznosítású tricikli 

Módosítás 

L5Be 

L7Ce 

Kereskedelmi hasznosítású tricikli 

- Négykerekű terepmotor 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely az ATV-k számára új alkategóriát állít fel annak érdekében, hogy 

biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – (A) A hidegindítás után mért kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó 

határértékek – (A2) – Euro 4(5) – 1 és 2 oszlop – 7 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

L5Be Kereskedelmi hasznosítású tricikli 

Módosítás 

L5Be 

L7Ce 

Kereskedelmi hasznosítású tricikli 

- Négykerekű terepmotor 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely az ATV-k számára új alkategóriát állít fel annak érdekében, hogy 

biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – (C) A párolgási kibocsátások határértékei –  (C2) Euro 5(6) – 1 és 2 oszlop 

– 8 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

L5Be Kereskedelmi hasznosítású tricikli 

Módosítás 

L5Be 

L7Ce 

Kereskedelmi hasznosítású tricikli 

- Négykerekű terepmotor 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely az ATV-k számára új alkategóriát állít fel annak érdekében, hogy 

biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – (D) Zajszinthatárértékek – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – 1, 2, 3 és 5 

oszlop – 12a sor (új) 

 

Módosítás 



 

PE458.815v02-00 20/22 AD\868266HU.doc 

HU 

L7Ce Négykerekű 

terepmotor 

80 80 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely az ATV-k számára új alkategóriát állít fel annak érdekében, hogy 

biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

VII melléklet – (A) Az L kategóriájú járművek tartóssága km-ben – 1 oszlop – 4 sor – 5a 

pont (új) – 2 oszlop – 4 sor – 5a pont (új) 

 

Módosítás 

L7Ce - Négykerekű terepmotor 

Indokolás 

Szükséges kiigazítás, mely az ATV-k számára új alkategóriát állít fel annak érdekében, hogy 

biztonsági okokból e rendelet hatálya ezekre is kiterjedjen. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 3 oszlop – 1 sor – a pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékesített, nyilvántartásba vett vagy 

forgalomba helyezett L3e–A1 

alkategóriájú új motorkerékpárokat(27) 

fel kell szerelni vagy blokkolásgátló(28) 

vagy kombinált fékrendszerrel(29) vagy 

mindkét fajta fejlett fékrendszerrel, a 

járműgyártó döntésétől függően; 

törölve  

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 3 oszlop – 1 sor – b pont  
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az értékesített, nyilvántartásba vett vagy 

forgalomba helyezett L3e–A2 és L3e–A3 

alkategóriájú új motorkerékpárokat fel kell 

szerelni blokkolásgátló fékrendszerrel. 

b) az értékesített, nyilvántartásba vett vagy 

forgalomba helyezett L3e–A1, L3e–A2 és 

L3e–A3 alkategóriájú új 

motorkerékpárok(27) mindkét kerekét fel 

kell szerelni blokkolásgátló fékrendszerrel. 

Indokolás 

A blokkolásgátló fékrendszerek kötelező beszerelését ki kellene terjeszteni az L3e–A1 

alkategória motorkerékpárjaira is, mivel számos fiatal és tapasztalatlan motorkerékpáros ezt 

a kategóriát használja. A blokkolásgátlók akkor a leghatékonyabbak, ha mindkét kerékre 

felszerelik őket. 
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