
A BIZOTTSÁG 2009/1/EK IRÁNYELVE

(2009. január 7.)

a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel
történő típusjóváhagyásáról szóló 2005/64/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való

hozzáigazítása érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgoz
hatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváha
gyásról és a 70/156/EGK irányelv módosításáról szóló, 2005.
október 26-i 2005/64/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésének második
albekezdésére,

mivel:

(1) A 2005/64/EK irányelv egyike a gépjárművek és pótko
csijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabá
lyok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK
tanácsi irányelv (2) által bevezetett EK-típusjóváhagyási
eljárás külön irányelveinek.

(2) Szükségszerű meghatározni azokat a részletes szabá
lyokat, amelyek lehetővé teszik a 2005/64/EK irányelv
6. cikkében említett előzetes gyártói értékelés keretében
annak ellenőrzését, hogy a járműtípus előállításához
használt anyagok megfelelnek-e az elhasználódott jármű
vekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (3) 4. cikke (2) bekezdése a)
pontjában foglalt rendelkezéseknek.

(3) Helyénvaló elsősorban biztosítani, hogy az illetékes ható
ságok az újrafelhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és
hasznosíthatóság céljából ellenőrizni tudják az érintett
járműgyártó és beszállítóik között létrejött szerződéses
megállapodások meglétét, illetve azt, hogy az ilyen
megállapodásokból következő követelményeket megfe
lelően közzétegyék.

(4) Az ezen irányelvben foglalt rendelkezések összhangban
vannak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával
foglalkozó bizottság (gépjárművek) véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2005/64/EK irányelv IV. melléklete az alábbi (4) bekezdéssel
egészül ki:

„4.1. A 2005/64/EK irányelv 6. cikkében említett előzetes
gyártói értékelés alkalmazásában a jármű gyártójának
be kell bizonyítania, hogy a beszállítóival kötött szer
ződéses megállapodások segítségével biztosítja a
2000/53/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdése a) pont
jának való megfelelést.

4.2. A 2005/64/EK irányelv 6. cikkében említett előzetes
gyártói értékelés alkalmazásában a jármű gyártójának
eljárásokat kell kidolgoznia a következők érdekében:

a) az alkalmazandó követelmények ismertetése
személyzetének és valamennyi beszállítójának;

b) annak figyelemmel kísérése és biztosítása, hogy a
beszállítók e követelményeknek megfelelően csele
kedjenek;

c) megfelelő adatok gyűjtése az ellátási lánc teljes
hosszán;

d) a beszállítóktól érkező információk megvizsgálása
és ellenőrzése;

e) a megfelelő intézkedések meghozatala abban az
esetben, ha a beszállítóktól kapott adatok azt jelzik,
hogy nem feleltek meg a 2000/53/EK irányelv
4. cikke (2) bekezdése a) pontjában foglalt követel
ményeknek.

HU2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/31

(1) HL L 310., 2005.11.25., 10. o.
(2) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.
(3) HL L 269., 2000.10.21., 34. o.



4.3. A (4) bekezdés első és második albekezdése alkalma
zásában a jármű gyártójának az illetékes szervvel
egyetértésben az ISO 9000/14000-t vagy egyéb szab
ványosított minőségbiztosítási programot kell alkal
maznia.”

2. cikk

Amennyiben az ezzel az irányelvvel módosított 2005/64/EK
irányelvben foglalt követelményeket nem tartják be, a tagálla
moknak 2012. január 1-jei hatállyal vissza kell utasítaniuk az
EK-típusjóváhagyás vagy nemzeti típusjóváhagyás új típusú
járműveknek történő odaítélését a gépjárművek újrafelhasznál
hatósága, újrafeldolgozhatósága és hasznosíthatósága tekinte
tében.

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2010. február 3-ig elfogadják és
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul
eljuttatják a Bizottsághoz.

A rendelkezéseket 2010. február 4-től kell alkalmazni.

A tagállamok által elfogadott rendelkezések hivatkoznak erre az
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatko
zással együtt jelennek meg. A hivatkozás módját a tagállamok
határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv
tárgyában fogadnak el.

4. cikk

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

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 7-én.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök
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