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Módosítás 52
Hans-Peter Martin

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam rendelkezik gépjármű 
nyilvántartási rendszerrel, amely kibocsátja 
a közigazgatási felhatalmazást a járművek 
közúti forgalomba helyezésére, amely 
során a járműveket azonosítják és a 
rendszámot kiadják. A járművek 
nyilvántartására vonatkozó tagállami 
szabályok között azonban sok egymásnak 
ellentmondó, bonyolult és megterhelő 
szabály található. Ennek következtében a 
járművek nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos problémák a belső piacon 
akadályt jelentenek, és nehezítik a más 
tagállamban nyilvántartott gépjárművek 
Unión belüli szabad mozgását.

(1) Minden tagállam rendelkezik gépjármű 
nyilvántartási rendszerrel, amely kibocsátja 
a közigazgatási felhatalmazást a járművek 
közúti forgalomba helyezésére, amely 
során a járműveket azonosítják és a 
rendszámot kiadják. A járművek 
nyilvántartására vonatkozó tagállami 
szabályok között azonban sok egymásnak 
ellentmondó, bonyolult és megterhelő 
szabály található. Ennek következtében a 
járművek nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos problémák a belső piacon –
különösen a munkavállalók mobilitása 
tekintetében – akadályt jelentenek, és 
nehezítik a más tagállamban nyilvántartott 
gépjárművek Unión belüli szabad 
mozgását.

Or. de

Módosítás 53
Hans-Peter Martin

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A másik tagállamban nyilvántartott 
gépjárművek nyilvántartásba vételét 
akadályozzák a tagállamok megterhelő 
regisztrációs formaságai, különösen az a 
kötelezettség, hogy ezeket a járműveket 
kiegészítő teszteknek kell alávetni, hogy 
nyilvántartásba vételüket megelőzően 

(5) A másik tagállamban nyilvántartott 
gépjárművek nyilvántartásba vételét 
akadályozzák a tagállamok megterhelő 
regisztrációs formaságai, különösen az a 
kötelezettség, hogy ezeket a járműveket 
kiegészítő teszteknek kell alávetni, hogy 
nyilvántartásba vételüket megelőzően 
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általános állapotukat felmérjék, vagy 
azonosságukat megállapítsák. Ezért a 
gépjárművek szabad mozgásának 
biztosításához, és a polgárok, 
vállalkozások és a nyilvántartást végző 
hatóságok adminisztratív terheinek 
mérsékléséhez ezeket a formalitásokat 
csökkenteni kell. Célszerű lenne a 
nyilvántartásba vételi eljárások 
egyszerűsítése különösen azon polgárok és 
vállalkozások számára, akik/amelyek egy 
másik tagállamban nyilvántartott 
gépjárművet vásárolnak meg. Ez az 
egyszerűsített eljárás magába foglalná a 
másik tagállamban kibocsátott okmányok 
és elvégzett műszaki vizsgálatok 
elismerését, és rendezné az illetékes 
hatóságok között a hiányzó adatok 
cseréjére vonatkozó adminisztratív 
együttműködést.

általános állapotukat felmérjék, vagy 
azonosságukat megállapítsák. Ezért a 
gépjárművek szabad mozgásának 
biztosításához, és a polgárok, 
vállalkozások és a nyilvántartást végző 
hatóságok adminisztratív terheinek 
mérsékléséhez ezeket a formalitásokat 
csökkenteni kell. Célszerű lenne a 
nyilvántartásba vételi eljárások 
egyszerűsítése és fogyasztóbaráttá tétele
különösen azon polgárok és vállalkozások 
számára, akik/amelyek egy másik 
tagállamban nyilvántartott gépjárművet 
vásárolnak meg. Ez az egyszerűsített 
eljárás magába foglalná a másik 
tagállamban kibocsátott okmányok és 
elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését, 
és rendezné az illetékes hatóságok között a 
hiányzó adatok cseréjére vonatkozó 
adminisztratív együttműködést.

Or. de

Módosítás 54
Othmar Karas, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a forgalmi engedély 
felismerését a polgárok és vállalkozások 
számára – különös tekintettel azokra, akik 
egy másik tagállamban nyilvántartott 
gépjárművet vásárolnak –, a forgalmi 
engedély formátumát valamennyi 
tagállamban az 1999/37/EK irányelvnek 
megfelelően kell összhangba hozni.

Or. en

Indokolás

Az egységes forgalmi engedély biztosítja a jármű üzembentartójának azonosítását közúti 
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baleset esetén.

Módosítás 55
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A polgárok és a vállalkozások 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a rendszámtáblák vagy a másik 
tagállamban vásárolt járművek újbóli 
nyilvántartásba vétele vagy adott esetben a 
járművek átvitele céljából történő 
ideiglenes nyilvántartásba vétele 
érdekében kiadott ideiglenes 
rendszámtáblák esetében választhassanak 
az uniós és a nemzeti színek között.

Or. en

Módosítás 56
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) E rendeletnek figyelembe kell vennie, 
hogy egyes muzeális jellegű gépjárművek 
nem rendelkeznek teljes körű eredeti 
dokumentációval, vagy azért, mert a 
szóban forgó gépjárműveket előbb 
kiselejtezték, majd restaurálták, vagy mert 
a tagállami nyilvántartási rendszerek 
létrehozása előtt készültek, illetve esetleg 
azért, mert eredetileg verseny- vagy 
katonai gépjárművek voltak. E 
rendeletnek biztosítania kell, hogy ezeket 
a járműveket – amennyiben legalább 30 
évesek vagy régebbiek – mindössze a 



PE513.178v01-00 6/42 AM\938979HU.doc

HU

gyártás vagy az első nyilvántartásba vétel 
dátumával kapcsolatban rendelkezésre 
álló információk alapján jogszerűen át 
lehessen vinni egyik tagállamból a 
másikba, és ott újból nyilvántartásba 
lehessen venni.

Or. en

Indokolás

A muzeális jellegű gépjárművekkel kapcsolatban kivételes bánásmódra van szükség.

Módosítás 57
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni, hogy a jármű-nyilvántartási adatok 
elektronikus cseréjéhez szükséges 
szoftveralkalmazással kapcsolatos közös 
eljárásokat és előírásokat meghatározza, 
beleértve az adatok formátumát, az 
elektronikus nemzeti nyilvántartásokhoz 
való hozzáférést és az elektronikus 
konzultáció technikai eljárásait, a 
hozzáférési eljárásokat és biztonsági 
mechanizmusokat, valamint megállapítsa a 
szakmai forgalmi engedély formátumát és 
mintáját. Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni,

(14) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni, hogy a jármű-nyilvántartási adatok 
elektronikus cseréjéhez szükséges 
szoftveralkalmazással – nevezetesen az 
Európai Gépjármű és Vezetői Engedély 
Információs Rendszerrel (EUCARIS) –
kapcsolatos közös eljárásokat és 
előírásokat meghatározza, beleértve az 
adatok formátumát, az elektronikus 
nemzeti nyilvántartásokhoz való 
hozzáférést és az elektronikus konzultáció 
technikai eljárásait, a hozzáférési 
eljárásokat és biztonsági 
mechanizmusokat, valamint megállapítsa a 
szakmai forgalmi engedély formátumát és 
mintáját. Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni,
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Or. en

Módosítás 58
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
Európai Gépjármű és Vezetői Engedély 
Információs Rendszer (EUCARIS) teljes 
körűen megvalósuljon és működésbe 
lépjen annak érdekében, hogy e rendelet 
céljaira felhasználható legyen.

Or. en

Indokolás

2013-ra az Európai Unió mind a 27 tagállamának meg kellett volna valósítania az EUCARIS-
t a gépjárművekre és a vezetői engedélyekre vonatkozó információk cseréje érdekében, amire 
főként szervezeti és jogi problémák miatt nem került sor.

Módosítás 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet nem befolyásolja a 
tagállamok adóügyekkel kapcsolatos azon 
szuverén jogát, hogy kivessék és beszedjék 
az e rendelet alkalmazási körébe tartozó 
gépjárművekre alkalmazandó adókat.

Or. en

Indokolás

Kívánatos e szöveg beillesztése az 1. cikkbe annak garantálására, hogy a rendelet bevezetése 
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nem lesz hatással az adóügyekkel kapcsolatos jogokra. Mivel a javasolt rendelet célja a másik 
tagállamban nyilvántartott járművek nyilvántartásba vételével kapcsolatos alakiságok és 
feltételek egyszerűsítése, semmiképpen sem indokolt, hogy hatást gyakoroljon az egyes 
tagállamok azon jogára, hogy adót vessenek ki a területükre behozott járművekre.

Módosítás 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. E rendelet nem befolyásolja a 
tagállamok jogát arra, hogy meghozzák a 
szükséges jogszabályi intézkedéseket az e 
rendelet hatálya alá tartozó 
gépjárművekkel kapcsolatos adóelkerülés 
megakadályozása érdekében.

Or. en

Indokolás

Kívánatos lenne beilleszteni az 1. cikk szövegébe azon utalást, hogy adóelkerülés esetén a 
tagállamoknak joguk van meghozni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
fellépjenek a javasolt rendelet által esetlegesen nem szándékos módon előidézett 
adóelkerülési gyakorlatokat eredményező körülményekkel szemben.

Módosítás 61
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „a forgalmi engedély jogosultja”: az a 
személy, akinek a nevére a járművet egy 
tagállamban nyilvántartásba vették;

(3) „a forgalmi engedély jogosultja”: az a 
természetes vagy jogi személy, akinek a 
nevére a járművet egy tagállamban 
nyilvántartásba vették; lízing esetén „a 
forgalmi engedély jogosultja” az a 
természetes vagy jogi személy is, aki 
szerződés alapján a jármű átmeneti 
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üzembentartója;

Or. en

Módosítás 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) „üzembentartó“: a nyilvántartásba 
vett személytől eltérő, forgalmi 
engedélyben szerepelő személy.

Or. hu

Indokolás

A bizottsági javaslat a 2. cikk (3) bekezdésben a forgalmi engedély jogosultjaként definiálja 
azt a személyt, akinek a nevére a járművet nyilvántartásba vették. A gyakorlatban azonban a 
forgalmi engedélyben szereplő személy valamint az a személy, akinek a nevére a járművet 
nyilvántartásba vették, eltérhet egymástól. Példa erre a lízingelt, ahol a nyilvántartásba vett 
személy a tulajdonos, a forgalmi engedély jogosultja azonban az üzembentartó.

Módosítás 63
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy tagállam csak akkor írhatja elő, 
hogy egy másik tagállamban nyilvántartott 
járművet a területén nyilvántartásba 
vegyenek, ha a forgalmi engedély 
jogosultjának a szokásos tartózkodási helye 
is e tagállam területén van.

(1) Egy tagállam csak akkor írhatja elő, 
hogy egy másik tagállamban nyilvántartott 
járművet a területén nyilvántartásba 
vegyenek, ha a forgalmi engedély 
jogosultjának vagy a jármű 
üzembentartójának a szokásos 
tartózkodási helye is e tagállam területén 
van.

Or. fi
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Módosítás 64
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a tagállam, ahol a forgalmi engedély 
jogosultjának a szokásos tartózkodási helye 
van, az alábbiak valamelyike:

Az a tagállam, ahol a forgalmi engedély 
jogosultjának vagy a jármű 
üzembentartójának a szokásos 
tartózkodási helye van, az alábbiak 
valamelyike:

Or. fi

Módosítás 65
Daniël van der Stoep

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d  pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az i. és ii. pontban említett feltételek nem 
érintik a tagállamok jogát arra, hogy 
nemzeti jogszabályok révén további 
követelményeket állapítsanak meg a 
természetes személyek szokásos 
tartózkodási helyének meghatározása 
tekintetében.

Or. nl

Módosítás 66
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok, amennyiben úgy 
döntenek, rendelkezhetnek úgy, hogy 
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természetes személyek esetében a 
tartózkodási helyre vonatkozó egyetlen 
kritérium a népesség-nyilvántartásba 
történő bejegyzés legyen. Jogi személy 
fióktelepe vagy bármely más telephelye 
esetében azonban a nyilvántartásba vétel 
kizárólag az adott tagállamon belüli 
mozgásra érvényes. Ezt a korlátozást a 
tagállamok annak lehetővé tételére is 
alkalmazhatják, hogy a külföldi illetőségű 
uniós állampolgárok nyilvántartásba 
vetethessenek olyan járműveket amelyeket 
az adott tagállam területén kívánnak 
használni.

Or. it

Indokolás

A tagállamokban való tartózkodásra vonatkozó európai rendelkezések értelmében a polgárok 
felvehetők a népesség-nyilvántartásba, amennyiben tartózkodásuk ideje meghaladja a három 
hónapot. Amennyiben ez a helyzet, lehetővé kell tenni, hogy ez a nyilvántartásba vétel egy 
formáját megtestesítő, és bizonyosságot nyújtó kritérium a gépjármű nyilvántartásba vételére 
való jogosultságot is megalapozza. Emellett nyilvánvaló okokból lehetővé kell tenni a 
magánszemélyek számára, hogy tartózkodási helyüktől függetlenül gépjárművet tartsanak egy 
másik tagállamban is.

Módosítás 67
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Gépjárművel történő határátlépés 
során a járművezetőnek képesnek kell 
lennie okiratokkal igazolnia, hogy a 
járművet jogszerűen használja és tartja 
üzemben. A tagállamok elrendelhetik és 
szabályozhatják a területükön áthaladó, 
másik tagállamban nyilvántartásba vett 
járművek információszerzés érdekében 
történő ellenőrzését. Amennyiben 
helyénvalónak ítélik, a tagállamok 
legfeljebb 30 napra bevonhatják a 
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forgalmi engedélyt, de engedélyezniük kell 
a gépjármű továbbhaladását, amennyiben 
a járművezető nyilvántartott tartózkodási 
hellyel vagy valamely tagállam által 
kiállított vezetői engedéllyel rendelkező 
természetes személy, illetve ha a 
járművezető birtokában lévő okiratok nem 
bizonyítják, hogy tartózkodási helye 
külföldön található, illetve feltüntetik a 
gépjármű üzemben tartásának indokát. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a 
gépjármű használata vagy nyilvántartásba 
vétele nem megfelelő, a forgalmi 
engedélyt véglegesen be kell vonni. A 
nyilvántartásba vétel helye szerinti 
tagállamot tájékoztatni kell a forgalmi 
engedély ideiglenes vagy végleges 
bevonásáról.

Or. it

Indokolás

Ez csupán a gépjárművek Unión belüli üzemben tartására és használatára vonatkozó 
törvények és hasonló szabályok megkerülésének megakadályozására (és ezáltal 
nyilvántartásba vételük szabályozására) szolgáló egyszerű és hatékony módszer. A jármű 
nyilvántartásba vételének helye szerinti országon kívüli utazás során a felelősség a 
járműtulajdonosokat és járművezetőket terheli: ez megkönnyíti majd az ellenőrzést.

Módosítás 68
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a forgalmi engedély jogosultja a 
szokásos tartózkodási helyéről egy másik 
tagállamba költözik, a másik tagállamban 
nyilvántartott járművének nyilvántartásba 
vételét az érkezésétől számított hat 
hónapon belül kérelmeznie kell.

Ha a forgalmi engedély jogosultja a 
szokásos tartózkodási helyéről egy másik 
tagállamba költözik:

a) haladéktalanul tájékoztatnia kell ez 
utóbbi tagállam illetékes nyilvántartó 
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hatóságát;
b) kérelmeznie kell a másik tagállamban 
nyilvántartott járművének nyilvántartásba 
vételét az érkezésétől számított három 
hónapon belül.

Or. en

Módosítás 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a forgalmi engedély jogosultja a 
szokásos tartózkodási helyéről egy másik 
tagállamba költözik, a másik tagállamban 
nyilvántartott járművének nyilvántartásba 
vételét az érkezésétől számított hat
hónapon belül kérelmeznie kell.

Ha a forgalmi engedély jogosultja vagy az 
üzembentartó a szokásos tartózkodási 
helyéről egy másik tagállamba költözik, a 
másik tagállamban nyilvántartott 
járművének nyilvántartásba vételét az
érkezéstől számított három hónapon belül 
kérelmeznie kell.

Or. hu

Indokolás

A 2004/38/EK irányelv 7. cikke lehetőséget biztosít az uniós polgároknak egy másik 
tagállamban történő tartózkodásra. A gyakorlat azt mutatja, hogy a tartózkodás bejelentésétől 
számítottan átlagosan további három hónap szükséges a jármű nyilvántartásba vételéhez.

Módosítás 70
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a forgalmi engedély jogosultja a 
szokásos tartózkodási helyéről egy másik 
tagállamba költözik, a másik tagállamban 
nyilvántartott járművének nyilvántartásba 

Ha a forgalmi engedély jogosultja a 
szokásos tartózkodási helyéről egy másik 
tagállamba költözik, a másik tagállamban 
nyilvántartott járművének nyilvántartásba 
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vételét az érkezésétől számított hat
hónapon belül kérelmeznie kell.

vételét az érkezésétől számított három
hónapon belül kérelmeznie kell.

Or. de

Módosítás 71
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a forgalmi engedély jogosultja a 
szokásos tartózkodási helyéről egy másik 
tagállamba költözik, a másik tagállamban 
nyilvántartott járművének nyilvántartásba 
vételét az érkezésétől számított hat 
hónapon belül kérelmeznie kell.

Ha a forgalmi engedély jogosultja a 
szokásos tartózkodási helyéről egy másik 
tagállamba költözik, a másik tagállamban 
nyilvántartott járművének nyilvántartásba 
vételét az érkezésétől számított hat 
hónapon belül kérelmeznie kell. A 
tagállamok rövidebb határidőt is 
előírhatnak a nyilvántartásba vétel iránti 
kérelem benyújtására.

Or. en

Indokolás

Miután ez egy rendelet, közvetlenül alkalmazandó a tagállamok jogszabályaiban, így 
tekintettel kell lenni azon tagállamokra, amelyek azonnali vagy rövid határidejű újbóli 
nyilvántartásba vételt írnak elő.

Módosítás 72
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok egyikében 
nyilvántartásba vett jármű 
tulajdonosváltása esetén a járművet 
átviszik az új tulajdonos szokásos 
tartózkodási helye szerinti másik 
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tagállamba, az új tulajdonosnak a jármű 
átvitelét követő 30 napon belül 
kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételt.

Or. en

Módosítás 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett időszak
alatt a jármű használata nem korlátozható.

Az első és második albekezdésben említett
időszakok alatt a jármű használata a 
nyilvántartásba vétellel összefüggő 
okokból nem korlátozható.

Or. en

Módosítás 74
Othmar Karas, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciókat állapítanak 
meg arra az esetre, ha a forgalmi 
engedély jogosultja elmulasztja a jármű 
újbóli nyilvántartásba vételét a 4. cikk (1) 
bekezdésében foglalt határidőn belül. E 
szankciók magukban foglalhatják a 
bírságokat vagy a jármű használatának az 
újbóli nyilvántartásba vétel sikeres 
kérelmezéséig történő korlátozását.

Or. en
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Indokolás

Valamilyen módon ösztönözni kell a rendelet előírásának betartását, illetve szankcionálni 
kell, ha a gépjármű üzembentartója elmulasztja időben újból nyilvántartásba vetetni a 
járművet.

Módosítás 75
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A járműveket nyilvántartó hatóság 
elismeri a 2013/xx/EU1 rendelettel 
összhangban más tagállamokban kiállított 
műszaki vizsgálati bizonyítványokat.
__________________
1 A gépjárművek és pótkocsijaik időszakos 
műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat (2012/0184(COD)). 

Or. en

Módosítás 76
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Egy gépjármű újbóli nyilvántartásba 
vétele iránti kérelem beérkezése esetén, ha 
a gépjármű másik tagállamból származik, 
a nyilvántartó hatóságok elismerik a 
gépjármű műszaki vizsgálati 
bizonyítványát, ha érvényességét az újbóli 
nyilvántartásba vételkor ellenőrizték. Az 
elismerés ugyanarra az időszakra szól, 
mint a bizonyítvány eredeti érvényessége, 
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kivéve, ha a bizonyítvány eredeti 
érvényessége meghaladja az újbóli 
nyilvántartásba vétel tagállamában 
alkalmazott, törvényes maximális 
időtartamot. Ebben az esetben az 
érvényességet lefelé kell kiigazítani, és 
attól az időponttól kezdve kell kiszámítani, 
amikor a gépjármű megkapta az eredeti 
műszaki vizsgálati bizonyítványát. E 
rendelet hatálybalépésének időpontja előtt 
a tagállamok tájékoztatják egymást az 
illetékes hatóságaik által elismert műszaki 
vizsgálati bizonyítvány formátumáról és 
arról, hogy hogyan ellenőrizendő a 
bizonyítvány eredetisége.

Or. en

Indokolás

A TRAN bizottság ezt a szöveget fogadta el a műszaki vizsgálati bizonyítványok kölcsönös 
elismerésével összefüggésben a műszaki vizsgálatról szóló rendeletben. A módosítás biztosítja 
e rendelkezés egységességét, amelynek elsődleges célja, hogy Unió-szerte megkönnyítse a 
gépjárművek újbóli nyilvántartásba vételét.

Módosítás 77
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A járműveket nyilvántartó hatóság a 
másik tagállamban nyilvántartott jármű 
esetén annak nyilvántartásba vételét 
megelőzően csak az alábbi esetekben 
végezhet fizikai ellenőrzést a járművön:

(4) A járműveket nyilvántartó hatóság a 
nyilvántartásba vételt megelőzően 
azonosíthatja a másik tagállamból 
származó járművet. A járműveket 
nyilvántartó hatóság a másik tagállamban 
nyilvántartott jármű esetén annak 
nyilvántartásba vételét megelőzően csak az 
alábbi esetekben végezhet műszaki
ellenőrzést a járművön:

Or. en
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Módosítás 78
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amikor a tagállam az (5) 
bekezdésben előírtak szerint értesítést kap 
egy másik tagállamban megvalósult 
nyilvántartásba vételről, haladéktalanul 
törli a járművet saját nyilvántartásából. 
Ez nem érinti a járműnyilvántartásból 
való törlésre alkalmazott nemzeti 
eljárásokat. 

Or. it

Indokolás

Az automatikus értesítés ellenére meg kell őrizni a járművek nemzeti nyilvántartásból való 
törlésére irányuló nemzeti eljárásokat a csalás lehetőségének megelőzése és mindenekelőtt a 
járművek megvásárlására fedezet mellett nyújtott kölcsönök, illetve azon kölcsönök (azaz a 
még nem teljesen kifizetett, részletfizetést lehetővé tévő kölcsönök) védelme érdekében, 
amelyeknek fedezete maga a jármű. 

Módosítás 79
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A jármű rendszámtáblájának 

megválasztása
(1) A jármű újbóli nyilvántartásba vétele 
során a tagállamok felkínálják a nemzeti 
vagy az uniós színű – kívánság esetén 
személyre szabott – rendszámtábla 
megválasztásának lehetőségét. 
(2) Uniós színű rendszámtábla felajánlása 
esetén a rendszámtábla a 2411/98/EK 
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tanácsi rendelettel összhangban kék 
alapon elhelyezett sárga karakterekből áll.
(3) Az (1) bekezdésben említett választási 
lehetőség nem sérti a tagállamok arra 
vonatkozó jogát, hogy saját nemzeti 
karaktersémájukat meghatározzák.

Or. it

Indokolás

Egyes vállalattípusok, például a járműkölcsönző és a lízingtársaságok számára hasznos 
lenne, ha lehetőségük adódna egységes színt alkalmazni a járműveikhez tartozó 
rendszámtáblákon. Ez lehetővé tenné számukra az egységes arculat kialakítását 
járműflottáikon. A nyilvántartásba vétel továbbra is a járművet nyilvántartásba vevő tagállam 
hatásköre lenne. A fenti társaságok emellett – csakúgy, mint bárki más – egyedi 
rendszámtáblákat is beszerezhetnének, ami egyes tagállamokban már elérhető lehetőség.

Módosítás 80
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a jármű nem rendelkezik gépjármű-
felelősségbiztosítással.

Or. en

Módosítás 81
Daniël van der Stoep

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) ha a tagállam nemzeti jogszabályai 
lehetővé teszik a nyilvántartásba vétel 
megtagadását, annak okától függetlenül.

Or. nl
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Módosítás 82
Daniël van der Stoep

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság 
megtagadja a másik tagállamban 
nyilvántartott jármű nyilvántartásba 
vételét, erre vonatkozó döntését 
megfelelően alá kell támasztania. Az 
érintett személynek az elutasító határozat 
kézhezvételétől számítva egy hónap áll 
rendelkezésére, hogy az illetékes 
hatóságnál a döntés felülvizsgálatát 
kérelmezze. A kérelemnek meg kell 
jelölnie a felülvizsgálat indokait. A 
nyilvántartó hatóságnak a kérelem 
kézhezvételét követően egy hónap áll 
rendelkezésére határozatának 
megerősítésére vagy megváltoztatására.

törölve

Or. nl

Módosítás 83
Hans-Peter Martin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság 
megtagadja a másik tagállamban 
nyilvántartott jármű nyilvántartásba 
vételét, erre vonatkozó döntését 
megfelelően alá kell támasztania. Az 
érintett személynek az elutasító határozat 
kézhezvételétől számítva egy hónap áll 
rendelkezésére, hogy az illetékes 
hatóságnál a döntés felülvizsgálatát 
kérelmezze. A kérelemnek meg kell 

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság 
megtagadja a másik tagállamban 
nyilvántartott jármű nyilvántartásba 
vételét, erre vonatkozó döntését 
megfelelően alá kell támasztania. Az 
érintett személynek az elutasító határozat 
kézhezvételétől számítva három hónap áll 
rendelkezésére, hogy az illetékes 
hatóságnál a döntés felülvizsgálatát 
kérelmezze. A kérelemnek meg kell 
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jelölnie a felülvizsgálat indokait. A 
nyilvántartó hatóságnak a kérelem 
kézhezvételét követően egy hónap áll 
rendelkezésére határozatának 
megerősítésére vagy megváltoztatására.

jelölnie a felülvizsgálat indokait. A 
nyilvántartó hatóságnak a kérelem 
kézhezvételét követően három hónap áll 
rendelkezésére határozatának 
megerősítésére vagy megváltoztatására.

Or. de

Módosítás 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság 
megtagadja a másik tagállamban 
nyilvántartott jármű nyilvántartásba 
vételét, erre vonatkozó döntését 
megfelelően alá kell támasztania. Az 
érintett személynek az elutasító határozat 
kézhezvételétől számítva egy hónap áll 
rendelkezésére, hogy az illetékes 
hatóságnál a döntés felülvizsgálatát 
kérelmezze. A kérelemnek meg kell 
jelölnie a felülvizsgálat indokait. A 
nyilvántartó hatóságnak a kérelem 
kézhezvételét követően egy hónap áll 
rendelkezésére határozatának 
megerősítésére vagy megváltoztatására.

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság 
megtagadja a másik tagállamban 
nyilvántartott jármű nyilvántartásba 
vételét, erre vonatkozó döntését 
megfelelően alá kell támasztania. Az 
érintett személynek az elutasító határozat 
kézhezvételétől számítva egy hónap áll 
rendelkezésére, hogy az illetékes 
hatóságnál a döntés felülvizsgálatát 
kérelmezze. A kérelemnek meg kell 
jelölnie a felülvizsgálat indokait. A
nyilvántartó hatóságnak a kérelem 
kézhezvételét követően egy hónap áll 
rendelkezésére határozatának 
megerősítésére vagy megváltoztatására. A 
kérelem nyilvántartó hatóság általi 
kézhezvételét követő egy hónap során a 
jármű közúti forgalomban nem 
használható.

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha a jármű súlyosan megsérült vagy megsemmisült, illetve a soron 
következő kötelező műszaki vizsga időpontja elmúlt, a járművet biztonsági okokból nem 
szabad közúti forgalomban használni.
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Módosítás 85
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság 
megtagadja a másik tagállamban 
nyilvántartott jármű nyilvántartásba 
vételét, erre vonatkozó döntését 
megfelelően alá kell támasztania. Az 
érintett személynek az elutasító határozat 
kézhezvételétől számítva egy hónap áll 
rendelkezésére, hogy az illetékes 
hatóságnál a döntés felülvizsgálatát 
kérelmezze. A kérelemnek meg kell 
jelölnie a felülvizsgálat indokait. A 
nyilvántartó hatóságnak a kérelem 
kézhezvételét követően egy hónap áll 
rendelkezésére határozatának 
megerősítésére vagy megváltoztatására.

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság 
megtagadja a másik tagállamban 
nyilvántartott jármű nyilvántartásba 
vételét, erre vonatkozó döntését 
megfelelően alá kell támasztania. Az 
érintett személynek az elutasító határozat 
kézhezvételétől számítva egy hónap áll 
rendelkezésére, hogy az illetékes 
hatóságnál a döntés felülvizsgálatát 
kérelmezze. A kérelemnek meg kell 
jelölnie a felülvizsgálat indokait. A 
nyilvántartó hatóságnak a kérelem 
kézhezvételét követően egy hónap áll 
rendelkezésére határozatának 
megerősítésére vagy megváltoztatására. A 
felülvizsgálat ideje alatt a jármű közúti 
forgalomban nem használható.

Or. en

Módosítás 86
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciókat állapítanak 
meg a jármű újbóli nyilvántartásba 
vételére irányuló kérelemnek a 4. cikk (1) 
bekezdésében foglalt határidőn belüli 
benyújtása elmulasztásáért. E szankciók 
magukban foglalhatják a bírságot és a 
jármű ideiglenes lefoglalását az újbóli 
nyilvántartásba vételre irányuló kérelem 
sikeres elbírálásáig. E szankciók nem 
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alkalmazandók, illetve visszatérítendők, 
amennyiben az újbóli nyilvántartásba 
vétel elmulasztására az illetékes tagállami 
hatóság részéről elkövetett hiba miatt 
került sor.

Or. en

Módosítás 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bárki, akinek egy másik tagállamban 
vásárolt járműve nem rendelkezik forgalmi 
engedéllyel, kérelemmel fordulhat a 
nyilvántartó hatósághoz a másik 
tagállamba átvinni kívánt jármű számára 
ideiglenes forgalmi engedély kiállítása 
iránt. Az ideiglenes forgalmi engedély 
harminc napig érvényes.

(1) Bárki, akinek egy másik tagállamban 
vásárolt járműve nem rendelkezik forgalmi 
engedéllyel, kérelemmel fordulhat a
vásárolt jármű adatait nyilvántartó
tagállam hatóságához a másik tagállamba 
átvinni kívánt jármű számára ideiglenes 
forgalmi engedély kiállítása iránt. Az 
ideiglenes forgalmi engedély harminc 
napig érvényes.

Or. hu

Indokolás

A célország nem rendelkezik a vásárolt jármű adataival. A vásárolt jármű adataival azon 
ország rendelkezik, mely országban a járművet utoljára nyilvántartották (származási ország). 
Így célszerűnek tűnik, hogy ezen ország hatósága adja ki az ideiglenes forgalmi engedélyt.

Módosítás 88
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bárki, akinek egy másik tagállamban 
vásárolt járműve nem rendelkezik forgalmi 
engedéllyel, kérelemmel fordulhat a 
nyilvántartó hatósághoz a másik 

(1) Bárki, akinek egy másik tagállamban 
vásárolt járműve nem rendelkezik forgalmi 
engedéllyel, kérelemmel fordulhat a 
nyilvántartó hatósághoz a másik 
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tagállamba átvinni kívánt jármű számára 
ideiglenes forgalmi engedély kiállítása 
iránt. Az ideiglenes forgalmi engedély 
harminc napig érvényes.

tagállamba átvinni kívánt jármű számára 
ideiglenes forgalmi engedély kiállítása 
iránt. Az ideiglenes forgalmi engedély 
harminc napig érvényes, és azt valamennyi 
tagállam elismeri.

Or. en

Módosítás 89
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bárki, akinek egy másik tagállamban 
vásárolt járműve nem rendelkezik forgalmi 
engedéllyel, kérelemmel fordulhat a 
nyilvántartó hatósághoz a másik 
tagállamba átvinni kívánt jármű számára 
ideiglenes forgalmi engedély kiállítása 
iránt. Az ideiglenes forgalmi engedély 
harminc napig érvényes.

(1) Bárki, akinek egy másik tagállamban 
vásárolt járműve nem rendelkezik forgalmi 
engedéllyel, kérelemmel fordulhat az 
említett tagállam nyilvántartó hatóságához
a lakóhely szerinti tagállamba a 
nyilvántartásba vétel érdekében átvinni 
kívánt jármű számára ideiglenes forgalmi 
engedély kiállítása iránt. Az ideiglenes 
forgalmi engedély harminc napig érvényes.

Or. it

Indokolás

Mindenkinek lehetőséget kell biztosítani az ideiglenes nyilvántartásba vételre, de ezt csak 
kifejezett céllal kell megtenni, és oly módon, hogy az megelőzze a csalás vagy a spekuláció 
minden lehetőségét.

Módosítás 90
Othmar Karas, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a vásárolt járműveken 
kívül az örökölt, nyereményként vagy 
ajándékba kapott járművekre is 
alkalmazandó, amennyiben az 
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üzembentartó igazolni tudja a jármű 
használatának vagy birtoklásának 
jogosságát.

Or. en

Módosítás 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ideiglenes forgalmi engedély 
lejártát követően a jármű 
üzembentartójának gondoskodnia kell a 
járműnek a fogadó tagállamban történő 
nyilvántartásba vételéről.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ideiglenes forgalmi engedély lejártát követően a járművet 
továbbra is megfelelően nyilvántartásba kell vetetni a fogadó tagállamban.

Módosítás 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ha a jármű nem rendelkezik 
gépjármű-felelősségbiztosítással, 
amennyiben ilyen biztosítás a jármű 
nyilvántartásba vételének előfeltétele.

Or. en
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Indokolás

Célszerű, hogy a nyilvántartásba vétel megtagadásának ezen, 5. cikkbe felvett indoka az 
ideiglenes forgalmi engedély esetében is érvényes legyen, miután a gépjármű-
felelősségbiztosítás hozzájárul a közúti balesetek áldozatainak védelméhez.

Módosítás 93
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ha a jármű nem rendelkezik 
gépjármű-felelősségbiztosítással.

Or. en

Módosítás 94
Daniël van der Stoep

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ha a tagállam nemzeti jogszabályai 
lehetővé teszik a nyilvántartásba vétel 
megtagadását, annak okától függetlenül.

Or. nl

Módosítás 95
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Abból a célból, hogy egy másik 
tagállamban nyilvántartott járművet 

(1) Abból a célból, hogy egy másik 
tagállamban nyilvántartott járművet 
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nyilvántartásba vegyenek, a nyilvántartó 
hatóság a többi tagállam nyilvántartást 
végző hatóságainak hozzáférést biztosít az 
I. mellékletben meghatározott, a hivatalos 
járműnyilvántartásukban tárolt adatokhoz.

nyilvántartásba vegyenek, a nyilvántartó 
hatóság a többi tagállam nyilvántartást 
végző hatóságainak hozzáférést biztosít az 
I. melléklet 1–34., 44. és 48–60. pontjában
meghatározott, a hivatalos 
járműnyilvántartásukban tárolt adatokhoz.
A nyilvántartó hatóság hozzáférést 
biztosíthat a többi tagállam nyilvántartást 
végző hatóságainak az I. melléklet 35–43., 
45–47. és 61. pontjában meghatározott, a 
hivatalos járműnyilvántartásban tárolt 
adatokhoz. 
Az első albekezdés alkalmazásában a 
nyilvántartó hatóságok az I. melléklet 1–
34., 44. és 48–60. pontjában 
meghatározott adatokat kötelesek 
gyűjteni. A nyilvántartó hatóságok az I. 
melléklet 35–43., 45–47. és 61. pontjában 
meghatározott adatokat is gyűjthetik.

Or. en

Módosítás 96
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
gépjármű-nyilvántartó hatóság a II. 
mellékletben meghatározott
szoftveralkalmazást használja.

Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
gépjármű-nyilvántartó hatóság a II. 
mellékletben meghatározott Európai 
Gépjármű és Vezetői Engedély 
Információs Rendszert (EUCARIS)
használja.

Or. en

Módosítás 97
Preslav Borissov
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy valamennyi 
tagállam megvalósítsa az Európai 
Gépjármű és Vezetői Engedély 
Információs Rendszert (EUCARIS), és az 
teljes mértékben működőképes legyen.

Or. en

Indokolás

Jelenleg néhány tagállam az EUCARIS-on keresztül cseréli ki a járművekre és a vezetői 
engedélyekre vonatkozó információkat, de ez a rendszer nincs minden tagállamban 
megvalósítva és üzembe helyezve. Ezért e rendelet hatékonyságának biztosítása érdekében az 
Európai Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy az EUCARIS az Európai Unió egész 
területén működjön.

Módosítás 98
Hans-Peter Martin

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat engedély nélkül senki 
ne kérdezhesse le és ne adhassa át;

c) az információkat engedély nélkül senki 
ne kérdezhesse le, ne adhassa át, és ne 
tehesse közzé;

Or. de

Módosítás 99
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvántartó hatóság egy vagy több 
szakmai forgalmi engedélyt bocsáthat ki

(1) A nyilvántartó hatóság egy vagy több 
szakmai forgalmi engedélyt bocsáthat ki a 
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olyan vállalkozás számára, amely eleget 
tesz az alábbi feltételeknek :

járműgyártók, a járműalkatrész-gyártók, 
járműjavító műhelyek, a kereskedők, a 
műszaki szolgálatok és az ellenőrző 
hatóságok számára.

a) a tagállam területén telepedett le;
b) járműveket forgalmaz vagy javítási, 
karbantartási és vizsgálati 
szolgáltatásokat nyújt;
c) jó hírnévvel és megfelelő szakmai 
kompetenciával rendelkezik.

Or. en

Módosítás 100
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) járműveket forgalmaz vagy javítási, 
karbantartási és vizsgálati szolgáltatásokat 
nyújt;

b) járműveket forgalmaz, határokon 
átnyúlóan szállít, vagy javítási, 
karbantartási és vizsgálati szolgáltatásokat 
nyújt;

Or. en

Indokolás

A forgalmazók számára határokon átnyúló járműszállítást végző társaságokat is fel kell venni 
a szakmai forgalmi engedélyek rendszerébe.

Módosítás 101
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvántartó hatóság gondoskodik 
arról, hogy a nyilvántartás az I. 

törölve
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mellékletben hivatkozott járműadatokat 
minden szakmai nyilvántartásba vétel 
során rögzítsék.

Or. en

Módosítás 102
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakmai forgalmi engedéllyel ellátott 
gépjárműveket csak akkor lehet használni, 
ha a jármű nem jelent közvetlen és 
azonnali kockázatot a közlekedés 
biztonságára nézve. Az ilyen járműveket 
nem lehet személyek vagy áruk 
kereskedelmi jellegű szállítására használni.

(3) A szakmai forgalmi engedéllyel ellátott 
gépjárműveket csak akkor lehet használni, 
ha a jármű nem jelent közvetlen és 
azonnali kockázatot a közlekedés 
biztonságára nézve, és rendelkezik 
kötelező műszaki vizsgálati 
bizonyítvánnyal. Az ilyen járműveket nem 
lehet személyek vagy áruk kereskedelmi 
jellegű szállítására használni.

Or. pl

Módosítás 103
Daniël van der Stoep

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a szakmai forgalmi 
engedéllyel rendelkező jármű szabad 
mozgását a jármű nyilvántartásával 
kapcsolatos okok miatt nem 
akadályozhatják.

(4) A tagállamok a szakmai forgalmi 
engedéllyel rendelkező jármű szabad 
mozgását akadályozhatják a jármű 
nyilvántartásával kapcsolatos okok miatt.

Or. nl

Módosítás 104
Toine Manders
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szakmai forgalmi engedélyeket 
valamennyi tagállam kölcsönösen elismeri 
a szállítás, ellenőrzés és vizsgálat céljából 
teljesített utakon.

Or. en

Módosítás 105
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok egyike által kiállított 
szakmai forgalmi engedélyt valamennyi 
tagállam elismeri.

Or. en

Módosítás 106
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szakmai forgalmi engedély 
érvényességének időtartama nem 
haladhatja meg a három hónapot. Az 
engedély érvényessége megszűnik, amint 
az e cikk (1) bekezdésében foglalt 
kritériumok egyike nem teljesül.

Or. en
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Indokolás

Világosan meg kell állapítani a szakmai forgalmi engedélyek érvényességének időtartamát.

Módosítás 107
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A jármű rendszámtáblájának 

megválasztása
(1) A tagállamok egy jármű újbóli 
nyilvántartásba vételekor, átvitel céljából 
történő ideiglenes nyilvántartásba 
vételekor, illetve szakmai forgalmi 
engedély kiadásakor felkínálják a nemzeti 
vagy az uniós színű rendszámtábla közötti 
választás lehetőségét.
(2) Uniós színű rendszámtábla felajánlása 
esetén a rendszámtábla a 2411/98/EK 
tanácsi rendelettel összhangban kék 
alapon elhelyezett sárga karakterekből áll.
(3) Átvitel céljából kiadott uniós színű 
ideiglenes rendszámtábla felajánlása 
esetén a rendszámtábla a 2411/98/EK 
tanácsi rendelettel összhangban sárga 
alapon elhelyezett kék karakterekből áll.
(4) Az (1) bekezdésben említett választási 
lehetőség nem sérti a tagállamok arra 
vonatkozó jogát, hogy saját nemzeti 
karaktersémájukat meghatározzák.

Or. en

Indokolás

Egyes ágazatok szereplői, így például a kölcsönző és a lízingtársaságok számára hasznos 
lenne, ha lehetőségük adódna egységes színt alkalmazni a járműveikhez tartozó 
rendszámtáblákon vagy ideiglenes rendszámtáblákon. Ez lehetőséget adna a társaságoknak 
arra, hogy járműflottájuk számára egységes megjelenést biztosítsanak. A jármű 
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nyilvántartásba vétele azon tagállam hatáskörében marad, amelyben a járművet 
nyilvántartják.

Módosítás 108
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos 
információk a hatóság tagállamában;

a) a nyilvántartásba vételhez kapcsolódó 
eljárásokkal kapcsolatos információk és a
benyújtandó dokumentumok a hatóság 
tagállamában;

Or. en

Módosítás 109
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos 
információk a hatóság tagállamában;

a) a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos 
információk a hatóság tagállamában, 
különösen a szükséges dokumentumok, a 
díjak, a határozathozatalig várható 
várakozási idő és az eljárások;

Or. pl

Módosítás 110
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet xxxx [date to be inserted: a 
rendelet hatályba lépése után egy évvel]-

Ez a rendelet xxxx [date to be inserted: a 
rendelet hatályba lépése után három
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tól/től alkalmazandó. évvel]-tól/től alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

E rendelet végrehajtása egy évnél többet vehet igénybe, különösen a nemzeti nyilvántartó 
hatóságoknak kell több adatmezőt bevezetniük annak érdekében, hogy a járművek első újbóli 
nyilvántartásba vétele esetén a rendelettervezetben meghatározott valamennyi adatot 
összegyűjtsék. Legalább 10 további adatmező gyártóktól való beszerzésére lenne szükség 
egyéb adatokkal együtt, ami új rendszerek kidolgozásával jár, esetlegesen a biztosítási ágazat 
bevonásával.

Módosítás 111
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Tétel Az 1999/37/EK irányelvben szereplő 
harmonizált kódok

1. Nyilvántartó ország --

2. Rendszám (A)

3. A jármű első nyilvántartásba vételének 
időpontja

(B)

4. Forgalmi engedély száma(i) --

5. A forgalmi engedélyt kiállító hatóság 
neve

--

6. Jármű: márka (D.1)

7. Jármű: típus (D.2)

- típusváltozat (ha van);

- változat (ha van)

8. Jármű: kereskedelmi leírás(ok) (D.3)

9. Alvázszám (azonosító szám) (E)

10. Tömeg: műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg, a 
motorkerékpárok kivételével

(F.1)

11. Tömeg: a nyilvántartást végző (F.2)
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tagállamban forgalomban lévő jármű 
legnagyobb megengedett terhelt tömege

12. Az üzemelő jármű tömege 
karosszériával, és vontató jármű esetében a 
vonószerkezettel együtt, az M1 
kategóriától eltérő minden más kategória 
esetében

(G)

13. Az érvényességi idő, ha nem korlátlan (H)

14. Annak a nyilvántartásba vételnek az 
időpontja, amelyre ez a forgalmi engedély 
vonatkozik

(I)

15. Típusengedély száma (ha van) (K)

16. Tengelyek száma (L)

17. Tengelytávolság (mm-ben) (M)

18. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
járműveknél a műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a 
tengelyek között: tengely (kg-ban)

(N.1)

19. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
járműveknél a műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a 
tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van 
ilyen

(N.2)

20. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
járműveknél a műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a 
tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van 
ilyen

(N.3)

21. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
járműveknél a műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a 
tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van 
ilyen

(N.4)

22. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
járműveknél a műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a 
tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van 
ilyen

(N.5)

23. a pótkocsi műszakilag megengedett 
legnagyobb vontatható tömege: fékezett 
(kg-ban)

(O.1)
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24. a pótkocsi műszakilag megengedett 
legnagyobb vontatható tömege: fékezetlen 
(kg-ban)

(O.2)

25. Motor: hengerűrtartalma (cm3-ben) (P.1)

26. Motor: legnagyobb névleges hasznos 
teljesítménye (kW-ban) (ha rendelkezésre 
áll)

(P.2)

27. Motor: a tüzelőanyag vagy az 
energiaforrás típusa

(P.3)

28. Motor: névleges fordulatszám (min-1-
ben)

(P.4)

29. Motorszám (P.5)

30. Teljesítmény/tömeg arány (kW/kg-ban) 
(csak motorkerékpároknál)

(Q)

31. A jármű színe (R) 

32. Szállítható személyek száma: ülőhelyek 
száma a járművezetőt is beleértve

(S.1)

33. Szállítható személyek száma: 
állóhelyek száma (ha van)

(S.2)

34. Legnagyobb sebesség (km/h-ban) (T)

35. Zajszint: álló helyzetben [dB(A)-ban ] (U.1)

36. Zajszint: motor fordulatszáma (min-1-
ben)

(U.2)

37. Zajszint: elhaladóban [dB(A)-ban ] (U.3)

38. Szennyezőanyag-kibocsátás: CO 
(g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.1)

39. Szennyezőanyag-kibocsátás: HC 
(g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.2)

40. Szennyezőanyag-kibocsátás: NOx 
(g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.3)

41. Szennyezőanyag-kibocsátás: HC + 
NOx (g/km-ben)

(V.4)

42. Szennyezőanyag-kibocsátás: 
dízelmotornál a részecskék (g/km-ben vagy 
g/kWh-ban)

(V.5)

43. Szennyezőanyag-kibocsátás: 
dízelmotornál a korrigált abszorpciós 
együttható (min-1-ben)

(V.6)
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44. Szennyezőanyag-kibocsátás: CO2 (in 
g/km)

(V.7)

45. Szennyezőanyag-kibocsátás: összevont 
tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km-ben)

(V.8)

46. Szennyezőanyag-kibocsátás: az EK-
típusengedély környezeti kategóriájának 
megjelölése; utalás a 70/220/EGK irányelv 
vagy a 88/77/EGK irányelv alapján 
alkalmazandó változatra

(V.9)

47. Az üzemanyagtartály térfogata 
(literben)

(W)

48. Az utolsó műszaki vizsgálat időpontja --

49. A következő műszaki vizsgálat 
időpontja

--

50. Kilométer-óra állása (ha rendelkezésre 
áll)

--

51. Jármű megsemmisítése (igen/nem) --

52. A megsemmisítési igazolás 
kiállításának időpontja

--

53. A megsemmisítési igazolást kiállító 
telephely vagy vállalkozás 

--

54. A megsemmisítés oka --

55. Jármű ellopása (igen/nem) --

56. Ellopott forgalmi engedélyek és/vagy 
rendszámtáblák (igen/nem)

--

57. Inaktív nyilvántartás --

58. Felfüggesztett nyilvántartás --

59. Rendszámváltozás --

60. Baleset okozta súlyos károsodás után 
elvégzendő műszaki vizsgálat

--

61. A 9-47. tétel bármelyikének 
megváltoztatását illetve módosítását 
követően szükséges további vizsgálatok 

Módosítás

Tétel Az 1999/37/EK irányelvben szereplő 
harmonizált kódok
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1. Nyilvántartó ország --

2. Rendszám (A)

3. A jármű első nyilvántartásba vételének 
időpontja1

(B)

4. Forgalmi engedély száma(i) --

5. A forgalmi engedélyt kiállító hatóság 
neve

--

6. Jármű: márka (D.1)

7. Jármű: típus (D.2)

- típusváltozat (ha van);

- változat (ha van)

8. Jármű: kereskedelmi leírás(ok) (D.3)

9. Alvázszám (azonosító szám) (E)

10. Tömeg: műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg, a 
motorkerékpárok kivételével

(F.1)

11. Tömeg: a nyilvántartást végző 
tagállamban forgalomban lévő jármű 
legnagyobb megengedett terhelt tömege

(F.2)

12. Az üzemelő jármű tömege 
karosszériával, és vontató jármű esetében a 
vonószerkezettel együtt, az M1 
kategóriától eltérő minden más kategória 
esetében

(G)

13. Az érvényességi idő, ha nem korlátlan (H)

14. Annak a nyilvántartásba vételnek az 
időpontja, amelyre ez a forgalmi engedély 
vonatkozik

(I)

15. Típusengedély száma (ha van) (K)

16. Tengelyek száma (L)

17. Tengelytávolság (mm-ben) (M)

18. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
járműveknél a műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a 
tengelyek között: tengely (kg-ban)

(N.1)

19. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
járműveknél a műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a

(N.2)



AM\938979HU.doc 39/42 PE513.178v01-00

HU

tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van 
ilyen

20. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
járműveknél a műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a 
tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van 
ilyen

(N.3)

21. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
járműveknél a műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a 
tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van 
ilyen

(N.4)

22. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
járműveknél a műszakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a 
tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van 
ilyen

(N.5)

23. a pótkocsi műszakilag megengedett 
legnagyobb vontatható tömege: fékezett 
(kg-ban)

(O.1)

24. a pótkocsi műszakilag megengedett 
legnagyobb vontatható tömege: fékezetlen 
(kg-ban)

(O.2)

25. Motor: hengerűrtartalma (cm3-ben) (P.1)

26. Motor: legnagyobb névleges hasznos 
teljesítménye (kW-ban) (ha rendelkezésre 
áll)

(P.2)

27. Motor: a tüzelőanyag vagy az 
energiaforrás típusa

(P.3)

28. Motor: névleges fordulatszám (min-1-
ben)

(P.4)

29. Motorszám (P.5)

30. Teljesítmény/tömeg arány (kW/kg-ban) 
(csak motorkerékpároknál)

(Q)

31. A jármű színe (R) 

32. Szállítható személyek száma: ülőhelyek 
száma a járművezetőt is beleértve

(S.1)

33. Szállítható személyek száma: 
állóhelyek száma (ha van)

(S.2)

34. Legnagyobb sebesség (km/h-ban) (T)



PE513.178v01-00 40/42 AM\938979HU.doc

HU

35. Zajszint: álló helyzetben [dB(A)-ban ] (U.1)

36. Zajszint: motor fordulatszáma (min-1-
ben)

(U.2)

37. Zajszint: elhaladóban [dB(A)-ban ] (U.3)

38. Szennyezőanyag-kibocsátás: CO 
(g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.1)

39. Szennyezőanyag-kibocsátás: HC 
(g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.2)

40. Szennyezőanyag-kibocsátás: NOx 
(g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.3)

41. Szennyezőanyag-kibocsátás: HC + 
NOx (g/km-ben)

(V.4)

42. Szennyezőanyag-kibocsátás: 
dízelmotornál a részecskék (g/km-ben vagy 
g/kWh-ban)

(V.5)

43. Szennyezőanyag-kibocsátás: 
dízelmotornál a korrigált abszorpciós 
együttható (min-1-ben)

(V.6)

44. Szennyezőanyag-kibocsátás: CO2 
(g/km-ben)

(V.7)

45. Szennyezőanyag-kibocsátás: összevont 
tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km-ben)

(V.8)

46. Szennyezőanyag-kibocsátás: az EK-
típusengedély környezeti kategóriájának 
megjelölése; utalás a 70/220/EGK irányelv 
vagy a 88/77/EGK irányelv alapján 
alkalmazandó változatra

(V.9)

47. Az üzemanyagtartály térfogata 
(literben)

(W)

48. Az utolsó műszaki vizsgálat időpontja --

49. A következő műszaki vizsgálat 
időpontja

--

50. Kilométer-óra állása --

51. Jármű megsemmisítése (igen/nem) --

52. A megsemmisítési igazolás 
kiállításának időpontja

--

53. A megsemmisítési igazolást kiállító 
telephely vagy vállalkozás 

--
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54. A megsemmisítés oka --

55. Jármű ellopása (igen/nem) --

56. Ellopott forgalmi engedélyek és/vagy 
rendszámtáblák (igen/nem)

--

57. Inaktív nyilvántartás --

58. Felfüggesztett nyilvántartás --

59. Rendszámváltozás --

60. Baleset okozta súlyos károsodás után 
elvégzendő műszaki vizsgálat

--

61. A 9-47. tétel bármelyikének 
megváltoztatását illetve módosítását 
követően szükséges további vizsgálatok 

_____________

A 2013/xx/EU (a gépjárművek és 
pótkocsijaik időszakos műszaki 
vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat (2012/0184(COD)) rendelet 
meghatározása szerinti muzeális jellegű 
járművek esetében a nyilvántartásba vételt 
igazoló dokumentum hiányában az 
illetékes hatóság figyelembe veheti a 
gyártás vagy az első nyilvántartásba vétel 
dátumára vonatkozóan rendelkezésre álló 
okirati bizonyítékokat.

Or. en

Indokolás

A muzeális járművek újbóli nyilvántartásba vételét lehetővé tévő rendelkezés.

Módosítás 112
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az információcsere interoperábilis 1. Az információcsere interoperábilis 
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elektronikus berendezések alkalmazásával 
történik, anélkül, hogy más adatbázisok 
használata szükségessé válna. Az 
információcsere költséghatékony és biztos 
módon történik, biztosítja az átadott adatok 
biztonságát és védelmét, és amennyire 
lehetséges, már meglévő 
szoftveralkalmazásokat használ fel.

elektronikus berendezések alkalmazásával 
történik, anélkül, hogy más adatbázisok 
használata szükségessé válna. Az 
információcsere költséghatékony és biztos 
módon történik, biztosítja az átadott adatok 
biztonságát és védelmét, és amennyire 
lehetséges, már meglévő 
szoftveralkalmazásokat használ fel. E 
rendelet alkalmazásában az Európai 
Gépjármű és Vezetői Engedély
Információs Rendszert (EUCARIS) kell 
használni.

Or. en

Módosítás 113
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az 1. pontban említett 
szoftveralkalmazás kezeléséből, 
használatából és fenntartásából eredő 
költségeit valamennyi tagállam maga 
viseli.

3. Az 1. pontban említett 
szoftveralkalmazás kezeléséből, 
használatából és fenntartásából eredő 
költségeit valamennyi tagállam maga viseli
anélkül, hogy további pénzügyi terheket 
okozna a polgárok és a vállalkozások 
számára.

Or. en


