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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és 

piacfelügyeletéről szóló 2013. január 15-i európai parlamenti és tanácsi rendelethez 

(PE-CONS 52/1/12, 2013.1.15) 

7. oldal, (15) preambulumbekezdés 

A következő szövegrész: 

„Ebből adódóan fontos rendelkezéseket hozni annak érdekében, hogy ha a jármű súlyos veszélyt 

jelent a felhasználókra vagy a környezetre, a gyártó vagy az értékesítési láncban részt vevő más 

gazdasági szereplő hatékony védintézkedéseket hozzon, ideértve a járművek visszahívását is, a 

765/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében.” 

helyesen: 

„Ebből adódóan fontos rendelkezéseket hozni annak érdekében, hogy ha a jármű súlyos veszélyt 

jelent a használókra vagy a környezetre, a gyártó vagy az értékesítési láncban részt vevő más 

gazdasági szereplő hatékony védintézkedéseket hozzon, ideértve a járművek visszahívását is, a 

765/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében.”. 

33. oldal, 3. cikk, 66. pont 

A következő szövegrész: 

„„szerződéses javítóműhely”: a járművekkel kapcsolatos javítási vagy karbantartási szolgáltatásokat 

nyújtó szereplő, amely egy járműszállító által létrehozott forgalmazási rendszer keretén belül 

működik;” 

helyesen: 

„„hivatalos javító”: a járművekkel kapcsolatos javítási vagy karbantartási szolgáltatásokat nyújtó 

szereplő, amely egy járműszállító által létrehozott elosztóhálózat keretén belül működik;”. 



 
5923/13   2 
MELLÉKLET   HU 

128. oldal, 55. cikk, (2) bekezdés 

A következő szövegrész: 

„(2) Amennyiben az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy 

végrehajtási jogi aktus így rendelkezik, a gyártó a felhasználók rendelkezésére bocsát 

minden olyan vonatkozó információt és szükséges útmutatást, amely a jármű, rendszer, 

alkotóelem vagy önálló műszaki egység használatához kapcsolódó különleges feltételeket 

vagy korlátozásokat ír le.” 

helyesen: 

„(2) Amennyiben az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy 

végrehajtási jogi aktus így rendelkezik, a gyártó a használók rendelkezésére bocsát minden 

olyan vonatkozó információt és szükséges útmutatást, amely a jármű, rendszer, alkotóelem 

vagy önálló műszaki egység használatához kapcsolódó különleges feltételeket vagy 

korlátozásokat ír le.”. 

131. oldal, 57. cikk, (3) bekezdés, d) pont 

A következő szövegrész: 

„d) alkotóelemekre vonatkozó és diagnosztikára vonatkozó információk (például a mérések 

legkisebb és legmagasabb elméleti értékei);” 

helyesen: 

„d) alkotóelemekre és hibaazonosításra vonatkozó információk (például a mérések legkisebb és 

legmagasabb elméleti értékei);”. 
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134. oldal, 58. cikk, (1) és (2) bekezdés 

A következő szövegrész: 

„(1) Lépésenkénti típusjóváhagyás vagy többlépcsős típusjóváhagyás esetén a vonatkozó 

típusjóváhagyásért felelős gyártó feladata az is, hogy az adott rendszerrel, alkotóelemmel 

vagy önálló műszaki egységgel, vagy egy adott szakasszal kapcsolatos javítási adatokról 

tájékoztatást adjon mind a végtermék gyártójának, mind a független gazdasági szereplőknek. 

(2) A végtermék gyártója felelős azért, hogy a független gazdasági szereplőknek szolgáltassa a 

teljes járművel kapcsolatos információkat.” 

helyesen: 

„(1) Lépésenkénti típusjóváhagyás vagy többlépcsős típusjóváhagyás esetén a vonatkozó 

típusjóváhagyásért felelős gyártó feladata az is, hogy az adott rendszerrel, alkotóelemmel 

vagy önálló műszaki egységgel, vagy egy adott szakasszal kapcsolatos javítási adatokról 

tájékoztatást adjon mind az utolsó gyártónak, mind a független gazdasági szereplőknek. 

(2) Az utolsó gyártó felelős azért, hogy a független gazdasági szereplőknek szolgáltassa a teljes 

járművel kapcsolatos információkat.”. 

136. oldal, 61. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés 

A következő szövegrész: 

„Az első albekezdés követelményeinek megfelelő szervnek tekinthető az a szerv is, amely az általa 

értékelt, vizsgált vagy ellenőrzött járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki 

egységek tervezésében, gyártásában, beszállításában, összeszerelésében, használatában vagy 

karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai 

szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és mentes az érdekütközésektől.” 

helyesen: 

„Az első albekezdés követelményeinek megfelelő szervnek tekinthető az a szerv is, amely az általa 

értékelt, vizsgált vagy ellenőrzött járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki 

egységek tervezésében, gyártásában, szállításában, összeszerelésében, használatában vagy 

karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai 

szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és mentes az érdekütközésektől.”. 
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140. oldal, 63. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont 

A következő szövegrész: 

„a) A. kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek saját létesítményeikben végzik el az e 

rendeletben és a II. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett vizsgálatokat; 

b) B. kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek felügyelik az e rendeletben és a 

II. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél 

létesítményeiben végzett vizsgálatokat;” 

helyesen: 

„a) A. kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek saját üzemeikben végzik el az e 

rendeletben és a II. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett vizsgálatokat; 

b) B. kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek felügyelik az e rendeletben és a 

II. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél 

üzemeiben végzett vizsgálatokat;”. 

163. oldal, MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA, az V. melléklet címe 

A következő szövegrész: 

„V. MELLÉKLET A. – A környezeti vizsgálatok és követelmények V. MELLÉKLET B. – A 

jóváhagyáshoz és kiterjesztéshez szükséges környezeti teljesítménnyel kapcsolatos vizsgálati 

követelmények” 

helyesen: 

„V. MELLÉKLET A. – Környezetvédelmi vizsgálatok és követelmények V. MELLÉKLET B. – A 

jóváhagyáshoz és kiterjesztéshez szükséges környezeti teljesítménnyel kapcsolatos vizsgálati 

követelmények”. 
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163. oldal, MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA, a VI. melléklet címe 

A következő szövegrész: 

„VI. MELLÉKLET – A jóváhagyáshoz és kiterjesztéshez szükséges környezeti teljesítménnyel 

kapcsolatos vizsgálati követelmények” 

helyesen: 

„VI. MELLÉKLET – A jóváhagyásra és a gyártás megfelelőségére vonatkozó szennyezőanyag-

kibocsátási határértékek, OBD-küszöbértékek és zajszinthatárértékek”. 

 




