
IRÁNYELVEK

A BIZOTTSÁG 2007/35/EK IRÁNYELVE

(2007. június 18.)

a gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző berendezéseinek felszereléséről szóló
76/756/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő

módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970.
február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen
annak 13. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző
berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/756/EGK tanácsi irány-
elvre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1) A 76/756/EGK irányelv a 70/156/EGK irányelv által
létrehozott EK-típus-jóváhagyási eljárással kapcsolatos
külön irányelvek egyike. Ezért a 70/156/EGK irányelv
járműrendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki
egységekre vonatkozó rendelkezései a 76/756/EGK irány-
elvre is vonatkoznak.

(2) A közúti közlekedésbiztonságnak a nagyméretű tehergép-
kocsik és pótkocsijaik láthatóságának fokozása által
történő növelése érdekében be kell vezetni a
76/756/EGK irányelvbe a fényvisszaverő jelzők ezen
járművekre való felszerelésének kötelezettségét.

(3) Az ENSZ/EGB 48. sz. előírása (3) – amelyet a Közösség
már megszavazott – további módosításainak figyelembe-
vétele céljából helyénvaló a 76/756/EGK irányelv
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása ezen ENSZ/EGB
előírás műszaki követelményeivel történő összehangolás
által. Az érthetőség érdekében a 76/756/EGK irányelv II.
melléklete helyébe új mellékletnek kell lépnie.

(4) A 76/756/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani
kell.

(5) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak az irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/756/EGK irányelv II. melléklete helyébe ezen irányelv
melléklete lép.

2. cikk

2011. július 10-től kezdődő hatállyal, amennyiben az ezen
irányelvvel módosított 76/756/EGK irányelvben meghatározott
követelmények nem teljesülnek, a tagállamoknak a világító és
fényjelző berendezések felszerelésével kapcsolatos okokból, meg
kell fontolniuk, hogy az új járművekhez a 70/156/EGK irányelv
rendelkezései értelmében kiállított megfelelőségi tanúsítványok
többé ne legyenek érvényesek azon irányelv 7. cikke (1) bekez-
désének céljaira.

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2008. július 9-ig elfogadják és
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke-
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal
e rendelkezések szövegét, és megadják a rendelkezések és az
ezen irányelv közötti korrelációs táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamoknak 2008. július 10-től
kell alkalmazniuk.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva-
talos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által
érintett területen fogadnak el.
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(1) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2006/96/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 262., 1976.9.27., 1. o. A legutóbb a 97/28/EK bizottsági
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(3) HL L 137., 2007.5.30., 1. o.



4. cikk

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

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök
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MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

1. A műszaki követelmények megfelelnek az ENSZ/EGB 48. sz. előírása (*) 2., 5. és 6. bekezdésében, valamint annak 3–9.
mellékletében megállapított követelményeknek.

2. Az 1. pontban említett rendelkezések alkalmazásában a következők alkalmazandók:

a) »terheletlen jármű«: olyan jármű, amelynek tömegét az ezen irányelv I. melléklete 1. függelékének 2.6. pontja írja le,
vezető nélkül;

b) a »közlemény-formanyomtatványt« ezen irányelv I. mellékletének 2. függelékében megállapított típusbizonyít-
ványnak kell érteni;

c) »a vonatkozó rendeletek szerződő feleit« tagállamoknak kell érteni;

d) a 3. sz. rendeletre való hivatkozást a 76/757/EGK irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni;

e) a 2.7.25. bekezdés 2. lábjegyzete nem alkalmazható;

f) a 6.19. bekezdés 8. lábjegyzete nem alkalmazható;

g) az 5. melléklet 1. lábjegyzete a következőképpen értendő: »a kategóriák meghatározásához lásd a 70/156/EGK
irányelv II. A. mellékletét«.

3. A 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdése a) és c) pontjának és (3) bekezdése követelményeinek, e mellékletnek, és
bármely külön irányelv bármely követelményének sérelme nélkül az ENSZ/EGB 48. sz. előírása 2.7. bekezdésében
meghatározottaktól eltérő minden egyéb világító és fényjelző berendezés felszerelése tilos.
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(*) HL L 137., 2007.5.30., 1. o.”


