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Eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  
leadott szavazatok többsége 

 **I. Együttműködési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 

 II. Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához 

 *** Hozzájárulási eljárás  
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben 

 ***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 

 II. Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához 

 III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)  
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához 
 

 
(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) 
 

 
 
 
 

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez 

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. 
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET 

a gépjárművek újrafelhasználásukra, újrafeldolgozásukra és hasznosításukra való 
tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a Tanács 70/156/EGK irányelvének 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
(COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0162)1, 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint az EK-Szerződés 
 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek 
(C5-0126/2004), 

– tekintettel Eljárási Szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2004), 

1. módosított formájában jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni. 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz. 

Bizottság által javasolt szöveg 
 

A Parlament módosításai 

módosítás: 1 
4. cikk (5) bekezdés 

(5) „reprezentatív jármű” a járműtípus azon 
változata, amelyet az engedélyező hatóság 
az újrafelhasználás, az újrafeldolgozás és a 
hasznosítás vonatkozásában a 
legproblematikusabbnak tekint; 

(5) „reprezentatív jármű” a járműtípus azon 
változata, amelyet az engedélyező hatóság 
a gyártóval egyetértésben az 
újrafelhasználás, az újrafeldolgozás és a 
hasznosítás vonatkozásában a 
legproblematikusabbnak tekint; 

Indokolás 

A „reprezentatív jármű” azonosítása könnyebbé válik és a félreértések elkerülhetők, ha a 
                                                 
1 A Hivatalos lapban még nem tették közzé. 
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típus kiválasztását az engedélyező hatóság a gyártóval egyetértésben végzi el. Ez az EU-n 
belüli típusvizsgálat gyakorlatának is megfelel, és szemmel láthatóan a Bizottság szándéka is 
egyben, mivel az indokolásban (6.2.3) ez áll: „Ezen járműveket az engedélyező hatóság a 
gyártóval egyetértésben a típus különböző változatai közül választja ki.” 

módosítás: 2 
5. cikk (3) bekezdés 

(3) Az engedélyező hatóság megvizsgálja, 
hogy a polimerekből vagy elasztomerekből 
előállított és az ezen irányelv I. 
függelékének 2. bekezdése szerinti bontási 
listán szereplő alkatrészeket a Bizottság 
2003. február 27-i, a 2000/53/EK irányelv 
szerinti alkatrész- és anyagkódolási 
szabványok létrehozásáról szóló 
2003/138/EK határozata értelmében 
kódolták-e. 

(3) Az engedélyező hatóság köteles 
megvizsgálni, hogy a gyártó megtette-e a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a polimerekből vagy 
elasztomerekből előállított és az ezen 
irányelv I. függelékének 2. bekezdése 
szerinti bontási listán szereplő 
alkatrészeket a Bizottság 2003. február 27-
i, a 2000/53/EK irányelv szerinti alkatrész- 
és anyagkódolási szabványok 
létrehozásáról szóló 2003/138/EK 
határozata értelmében kódolják. 

Indokolás 

A gyakorlatban a polimerekből vagy elasztomerekből előállított alkatrészeket csak a gyártás 
megkezdése előtti utolsó szakaszban kódolják, amikorra a típusvizsgálat már lezárult. Ezen 
rendelkezés alkalmazása azzal járna, hogy a gyártónak további prototípusokat kellene 
építenie ahhoz, hogy a polimerekből vagy elasztomerekből előállított alkatrészeket a vizsgálat 
időpontja előtt kódolni tudja. Mindkét fél számára hatékonyabb megoldás lenne, ha az 
engedélyező hatóság azt ellenőrizné, hogy a gyártó megtette-e a szükséges intézkedéseket (és 
egyúttal a felelősséget is átvállalná) annak biztosítására, hogy az említett alkatrészeket 
kódolják. Az engedélyező hatóság egy későbbi időpontban természetesen újból ellenőrizheti a 
gyártót. 

módosítás: 3 
10. cikk (3) bekezdés, bevezetés 

 (3) [36 hónappal ezen irányelv hatályba 
lépése után] –tól/től: 

 (3) [72 hónappal ezen irányelv hatályba 
lépése után] –tól/től: 

Indokolás 

Annak szükségessége, hogy a valamennyi gyártó által gyártott valamennyi típust a 
típusvizsgálat alá vonjuk, mind az engedélyező hatóságok, mind a gyártók számára 
leküzdhetetlen adminisztrációs terheket jelentene. Jelenleg egyedül Európában kb. 600 típus 
létezik, amelyek vizsgálata 36 hónapon belül kivitelezhetetlen. Ezenkívül az európai uniós 
gyakorlatnak is az felel meg, ha az új típusok vizsgálatát részesítjük előnyben. Emellett 
különbséget kellene tenni az új és a már létező típusok között: Ha az új típusok vizsgálata 
részesül előnyben, azáltal biztosítjuk, hogy a piacra kerülő valamennyi új típust alávetik a 
vizsgálatnak. A már létező típusokat azt követően fokozatosan meg lehet vizsgálni. 
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módosítás: 4 
I. függelék (4) bekezdés, bevezetés 

4. Valamennyi járműtípus esetében 
reprezentatív járművet választanak ki, 
mégpedig: 

4. Amennyiben az engedélyező hatóság és 
a gyártó nem ért egyet egy adott típus az 
újrafelhasználás, az újrafeldolgozás és a 
hasznosítás szempontjából a 
legproblematikusabbnak megítélt 
járművét illetően, valamennyi járműtípus 
esetében reprezentatív járművet 
választanak ki, mégpedig: 

Indokolás 

Lásd az 1. módosítás indokolását. 

módosítás: 5 
I. függelék (9) bekezdés 

9. Az alkatrészek alapanyagának és 
tömegének vizsgálata céljából a gyártó az 
engedélyező hatóság mérlegelése alapján 
valamennyi felépítménytípus esetében 
reprezentatív járműveket és az ezen 
járművekbe szériaszerűen beépített 
alkatrészeket bocsát rendelkezésre. 

9. Az alkatrészek alapanyagának és 
tömegének vizsgálata céljából a gyártó az 
engedélyező hatóság mérlegelése alapján 
járműveket és alkatrészeket bocsát 
rendelkezésre. 

Indokolás 

A szöveg egyszerűsítését szolgáló módosítás. 

módosítás: 6 
II. függelék 3.2.1.1. pont 

 3.2.1.1. Működési mód: 
szikragyújtás/kompressziós gyújtás, 
négyütemű/kétütemű 

 törölve 

Indokolás 

Az adminisztrációs terhek mérséklése érdekében a II. függelékben csak olyan adatokat kellene 
feltüntetni, amelyek a jármű újrafelhasználása, újrafeldolgozása és hasznosítása 
szempontjából lényegesek. Ez az adat ebből a szempontból nem lényeges. 

módosítás: 7 
II. függelék 3.2.1.2. pont 
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3.2.1.2. A hengerek száma és elrendezése  törölve 

Indokolás 

Lásd a 6. módosítás indokolását. 

módosítás: 8 
II. függelék 3.2.1.3. pont 

3.2.1.3. Lökettérfofat (s): ...... cm³   törölve 

Indokolás 

Lásd a 6. módosítás indokolását. 

módosítás: 9 
II. függelék 3.2.2. pont 

 3.2.2. Üzemanyag: 
gázolaj/benzin/folyékony 
gáz/földgáz/etanol 

 törölve 

Indokolás 

Lásd a 6. módosítás indokolását. 

módosítás: 10 
II. függelék 4.2. pont 

 4.2. Fajta (mechanikus, hidraulikus, 
elektromos stb.): 

 törölve 

Indokolás 

Lásd a 6. módosítás indokolását. 

módosítás: 11 
II. függelék 4.5.1. pont 

 4.5.1. Típus 
(kézi/automata/fokozatmentes) 

 törölve 

Indokolás 

Lásd a 6. módosítás indokolását. 

módosítás: 12 
II. függelék 4.9. pont 
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 4.9. differenciálzár igen/nem/választható  törölve 

Indokolás 

Lásd a 6. módosítás indokolását. 

módosítás: 13 
II. függelék 9.10.3.1. pont 

 9.10.3.1. Darabszám:  törölve 

 

Indokolás 

Lásd a 6. módosítás indokolását. 
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INDOKOLÁS 

Ezen irányelvjavaslat célja azon szükséges előírások meghatározása, amelyek alapján a 
személygépjárműveket és könnyű haszongépjárműveket úgy tervezik meg, hogy 
újrafelhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság szempontjából megfelelnek a 
minimálisan megkövetelt értékeknek. 

Az előadó arra a következtetésre jut, hogy a Bizottság javaslata azon nagyra ívelő 
környezetvédelmi politikai célt szolgálja, hogy 

- az egyes járművek tömegének 85 százaléka újrafelhasználható és/vagy 
újrafeldolgozható legyen, és 

- az egyes járművek tömegének 95 százaléka újrafelhasználható és/vagy hasznosítható 
legyen.  

Az előadó által benyújtott módosító javaslatok szándéka nem az, hogy az irányelvjavaslat 
alapvető szempontját megváltoztassák, hanem azt a célt szolgálják, hogy valamennyi érintett 
– jelen esetben az engedélyező hatóság és az autóipar – számára megkönnyítsék ezen irányelv 
átültetését. 

A szükséges adminisztrációs terhek és az azokból következő igazgatási kiadások komoly 
befolyással lehetnek az európai autóipar versenyképességére, és ezért a lehető legalacsonyabb 
szinten kell tartani őket.   

Az előadó ezért – nem utolsósorban az Európai Unió lisszaboni stratégiájára és a belső piac 
megvalósítására tekintettel – ezen irányelv kapcsán is azt a célt követi, hogy a létrehozandó 
jogalkotási normákat a gyakorlati alkalmazás szempontjából a lehető legjobban 
leegyszerűsítsék. 

A Bizottság a javaslat indokolásában arra a következtetésre jut, hogy az új járművek 
fejlesztése során az „újrafeldolgozás-orientált tervezés” már a kilencvenes évek eleje óta a 
gyártók bevett gyakorlata.  

A folyó évtized eleje óta gyártott új járművek – nemzetközi összehasonlításban is – immár 
magas vagy a legmagasabb újrafelhasználhatósági, újrafeldolgozhatósági és hasznosíthatósági 
szabványoknak felelnek meg. 

A környezetvédelem és a környezetbarát járművek befolyásolják a fogyasztók vásárlási 
döntéseit és így a verseny egyik összetevőjévé váltak. 

Az irányelv néhány olyan részszempontot is tartalmaz, amelyek a lehető legszélesebb körű 
környezetvédelem szempontjából nem szükségesek, ám amelyek adminisztrációs terheket 
vonnak maguk után, ami elkerülendő. 

A Bizottság javaslatában azt irányozza elő, hogy az irányelv hatályba lépése után 36 hónappal 
valamennyi új járművet típusvizsgálatnak és megfelelő engedélyezésnek kell alávetni. Ez 
azzal a következménnyel járna, hogy valamennyi, ebben az időpontban már sorozatgyártásban 
lévő járművet újbóli felülvizsgálatnak kellene alávetni. Ez például olyan járművekre is 
vonatkozna, amelyek éppen kevéssel a modellváltás előtt állnak. Új tervezés lenne szükséges 
a már folyamatban lévő gyártási folyamat során. Ez a gyártók szállítási képességét és így 
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versenyhelyzetét is erőteljesen befolyásolná. 

A már említett, már ma meglévő újrafeldolgozási szabványokra való tekintettel hosszabb 
átmeneti időszakot alkalmaztunk, amely figyelembe veszi az autóiparban megszokott 
termékciklusokat. A 72 hónapos hatályba lépési időszaknak az az ésszerű és kívánatos hatása 
lenne, hogy valamennyi új, már most a tervezőasztalon lévő típus megfelelne ezen 
irányelvnek. 

A 36 hónapos időszak az engedélyező hatóság szempontjából is irreális. 

Európában kb. 600 típus van a piacon, amelyeket ebben az időszakban újra meg kellene 
vizsgálni. Előrelátható, hogy ez egyszerűen nem teljesíthető, és hogy az egyes tagállamokban 
a piacot torzító derogációkhoz fog vezetni. 

Az irányelv előírja, hogy a gyártónak minden típusról a későbbi ártalmatlanító rendelkezésére 
kell bocsátania egy, az újrafelhasználási stratégiára vonatkozó részletes leírást, amely a 
típusengedély kérelmezésének időpontjában rendelkezésre álló vagy fejlesztés alatt lévő 
eljárásokon alapul. Egy új jármű életciklusa ma átlagosan 12-14 év, többnyire még hosszabb. 
Az elmúlt tíz év során az ártalmatlanítási és újrafelhasználási technológiák jelentős mértékben 
fejlődtek tovább. Ma még senki nem tudja megjósolni, hogy a jövőben milyen új 
technológiákat fejlesztenek majd ki. Ezért a gyártók a ma rendelkezésre álló ártalmatlanítási 
technológiák alapján történő leírása nem ésszerű. Aki a 80-as években úgy határozott, hogy az 
adatokat mágneslemezen kell tárolni, nehézségei lesznek, ha a ma rendelkezésre álló 
számítógépes technikával kívánja beolvasni őket. Ez csak egy összehasonlítást szolgáló példa.  

Az autógyártók típusválasztéka szinte felmérhetetlen. Ezért elengedhetetlen, hogy az 
engedélyező hatóság nem egyedül, hanem a gyártóval egyetértésben válassza ki a 
reprezentatív járművet – ez egyben a bevett gyakorlat is. A félreértések elkerülése végett ezt 
az irányelvben is így kellene rögzíteni. 

Az irányelv előírja, hogy a polimerekből vagy elasztomerekből előállított alkatrészeket a 
típusvizsgálat során megfelelően kódolni kell. Ebben az esetben nem veszik figyelembe, hogy 
egy új jármű kifejlesztése során a sorozatgyártásra való érettségig gyakran még röviddel a 
gyártás megkezdése előtt is apróbb módosításokat végeznek. Ezért ésszerűbb, ha a hatóság a 
típusvizsgálat időpontjáig arról bizonyosodik meg, hogy a gyártó az alkatrészek kódolásához 
szükséges intézkedéseket megtette-e. A végleges kódolás felelőssége így a gyártó felelőssége. 
Az engedélyező hatóságnak ugyanakkor bármikor lehetősége van arra, hogy a kódolási 
kötelezettség teljesítését akár a gyártási folyamat során is ellenőrizze. 

Az előadó a II. függelékben néhány olyan pontot töröl a típusleíró ívről, amelyek az 
újrafelhasználhatóság, az újrafeldolgozhatóság és a hasznosíthatóság szempontjából nem 
számottevőek. A típusleíró ív jelenlegi formájában fölösleges adminisztrációs költségeket 
okozna. 
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