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RÖVID INDOKOLÁS

1. Bevezetés

A rendeletre irányuló javaslat a gépjárművek másik tagállamban való nyilvántartásba vétele 
alakiságának és feltételeinek egyszerűsítésével foglalkozik. A javaslat az újbóli 
nyilvántartásba vétel módozataira korlátozódik, és sem a gépjárművek legelső tagállami 
nyilvántartásba vételi eljárására, sem pedig a harmadik országban nyilvántartásba vett 
gépjárművek regisztrációjára nem alkalmazandó.

E pontosan körülhatárolt hatályon belül a Bizottság mérsékelni és egyszerűsíteni kívánja a 
nyilvántartásba vétel jelenlegi formai követelményeit, az alábbi fő célok elérése érdekében:

- a gépjárművek szabad mozgásának biztosítása az Európai Unión belül;

- a polgárokat, a vállalkozásokat és a nyilvántartást végző hatóságokat terhelő adminisztratív 
terhek csökkentése, összhangban a 2010. évi jelentés az uniós polgárságról – Az uniós 
polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása című dokumentummal 
(COM(2010)0603, 2010. október 27.);

- a közlekedés biztonságának biztosítása;

- a nyilvántartásba vételi okmányok ellopásával és az azokkal való visszaélés elleni küzdelem 
fenntartása a határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények 
üldözéséről szóló, 2004. december 22-i 2004/919/EK tanácsi határozattal (HL L 389., 
2004.12.30., 28. o.) összhangban.

 E célból a javaslat:

- a „szokásos tartózkodási hely” fogalma – amelynek kritériumait a szöveg meghatározza –
révén tisztázza, hogy az egyik tagállamból a másikba átvitt gépjárművet melyik tagállamban 
kell nyilvántartásba venni;

- hat hónapos harmonizált időszakot vezet be, amely után a forgalmi engedély azon 
jogosultjának, aki áthelyezi szokásos tartózkodási helyét egy másik tagállamba, kérelmeznie 
kell járművének újbóli nyilvántartásba vételét;

- biztosítja a nyilvántartást végző különböző hatóságok közötti együttműködés és adatcsere 
elektronikus úton való megszervezését;

- biztosítja a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok 
elismerésének megszervezését;

- pontosan meghatározza, hogy a nyilvántartást végző hatóságok mely esetekben jogosultak 
megtagadni egy másik tagállamban nyilvántartott gépjármű nyilvántartásba vételét.

2. A javaslat közlekedési vonatkozásai



PE494.831v02-00 4/18 AD\922640HU.doc

HU

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amelynek célja a polgárok és a vállalkozások 
adminisztratív terheinek csökkentése egy közlekedéssel összefüggő kérdésben. A Közlekedési 
és Idegenforgalmi Bizottság már kifejtette véleményét az európai polgároknak és 
vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról 
(2012/2044(INI)), rámutatva a gépkocsik külföldi regisztrációjának egyszerűsítésével 
kapcsolatos álláspontjára.

Ennélfogva az előadó módosításai a bizottság véleményének beépítésére, valamint az eljárás 
egyszerűsítésére irányulnak, egyúttal törekednek a lehető legmagasabb szintű 
közlekedésbiztonság garantálására, ezért az előadó hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
maradéktalanul végrehajtsák a gépkocsik más tagállamban való nyilvántartásba vételére 
vonatkozó uniós jogszabályok elveit.

Az előadó üdvözölte az Európai Bizottság által 2012. július 13-án előterjesztett, műszaki 
alkalmassági jogszabálycsomagról szóló javaslatot, és hangsúlyozza a jelen javaslattal 
összhangban álló megközelítés fontosságát.

Az előadó üdvözli, hogy a javaslat megfelelően figyelembe vette az adatvédelmi 
követelményeket, és hogy a javaslatba több konkrét adatvédelmi biztosítékot is kifejezetten 
belefoglaltak. Az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleménye tekintetében további 
pontosításokat javasol, amelyek lényegében a Bizottság javaslatának egyértelműsítésére 
irányulnak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az áruk szabad mozgása az Európai 
Unió egyik sarokköve. Az Unió 
polgárainak ennek ellenére – különösen 
gépjárműveik másik tagállamban történő 
újbóli nyilvántartásba vétele esetén –
terhes formalitásokkal és az ezekhez 
kapcsolódó további költségekkel kell 
szembenézniük¹. A gépkocsik határokon 
átnyúló hordozhatósága a gépkocsik más 
tagállamban történő nyilvántartásba 
vételére vonatkozó uniós jogszabályok 
elveinek maradéktalan végrehajtását 
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jelenti, és a lopott gépjárművel hamis 
forgalmi engedéllyel történő újbóli 
nyilvántartásba vétele kockázatának 
minimalizálása érdekében megköveteli a 
harmonizált forgalmi engedélyek magas 
szintű biztonságosságát.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Indokolás

Ez a módosítás tükrözi a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményét az európai 
polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb 
aggályáról (2012/2044(INI)), és hangsúlyozza a vonatkozó uniós jogszabályok maradéktalan 
végrehajtásának szükségességét.

Módosítás 2

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 
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 

(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 
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 
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másik tagállamban kibocsátott okmányok 
és elvégzett műszaki vizsgálatok 
elismerését, és rendezné az illetékes 
hatóságok között a hiányzó adatok 
cseréjére vonatkozó adminisztratív 
együttműködést.

másik tagállamban kibocsátott okmányok 
és elvégzett műszaki vizsgálatok 
elismerését (melyekről a gépjárművek és 
pótkocsijaik időszakos műszaki 
vizsgálatáról szóló 2013/.../EU rendelet, az 
Unió területén közlekedő 
haszongépjárművek műszaki 
alkalmasságának közúti ellenőrzéséről 
szóló 2013/.../EU rendelet és a járművek 
nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó 
okmányokról szóló 2013/.../EU irányelv 
rendelkezik), és rendezné az illetékes 
hatóságok között a hiányzó adatok 
cseréjére vonatkozó adminisztratív 
együttműködést.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a Parlament által jelenleg vizsgált, műszaki vizsgálatra vonatkozó 
javaslatok között kapcsolatot teremtsen.

Módosítás 3

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Különös figyelmet kell 
fordítani a kilométer-számlálók 
hamisítása elleni küzdelemre, és arra, 
hogy milyen hatást gyakorol ez a 
probléma a fogyasztók határokon átnyúló 
kereskedelem iránti bizalmára és a 
közlekedés biztonságára.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E rendelet nem gyengítheti a 
közlekedés biztonságához kapcsolódó 
fontos alapelveket és biztosítékokat. A 
gépjárművek és pótkocsijaik műszaki 
alkalmassági vizsgálatára vonatkozó 
harmonizált szabályok a polgárokra és az 
iparra nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentésének alapvető elemei, amelyek 
egyúttal garantálják a vizsgálati 
módszerek és a vizsgálatok tartalmának 
dinamikus fejlesztését. A műszaki 
ellenőrzések tagállamok közötti kölcsönös 
elismerése valamennyi tagállam által 
tiszteletben tartott közös 
meghatározásokat és összehasonlítható 
vizsgálati szabványokat tesz szükségessé.

Indokolás

A másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek egyszerűsített nyilvántartásba vételi 
eljárása során – néhány korlátozott és jól megindokolt eset kivételével – nem kellene külön 
műszaki vizsgálatot előírni. Ezért rendkívül fontos, hogy minden tagállam tiszteletben tartsa 
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és végrehajtsa az európai szabványokat. Lásd még: A bizottság véleménye az európai 
polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb 
aggályáról (2012/2044(INI)).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Jelen rendeletnek számításba kell 
vennie a közúti közlekedésbiztonságot 
veszélyeztető közlekedési jogsértésekre 
vonatkozó információk határokon átnyúló 
cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. 
október 25-i 2011/82/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet annak 
érdekében, hogy lehetővé tegye azon 
állam hatóságai számára, amelyben a 
másik tagállamban korábban már 
nyilvántartott járművet nyilvántartásba 
kell venni, hogy ellenőrizzék, a járműre 
esetleg vonatkozó, közúti közlekedési 
jogsértés miatt indított eljárások 
lezárultak-e.

Indokolás

Meg kell erősíteni a közlekedésbiztonság javítását és a közlekedési jogsértést elkövetők 
büntetlensége elleni küzdelmet szolgáló rendelkezéseket. Ezért lehetővé kell tenni a hatóságok 
számára annak ellenőrzését, hogy az érintett jármű nem képezi-e tárgyát közúti közlekedési 
jogsértés miatt indított eljárásnak.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy a gépjárművek 
nyilvántartását végző hatóságok az e 
rendeletben foglaltakkal összhangban 
tevékenykedjenek. Következésképpen 
elengedhetetlen az adatok kölcsönös 
elismerése és elektronikus cseréje.



AD\922640HU.doc 9/18 PE494.831v02-00

HU

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet hatálya az alábbi járművekre
terjed ki:

(1) E rendelet hatálya az alábbi
gépjárművek nyilvántartásba vételére
terjed ki:

Indokolás

A rendelet céljának pontosítása.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hat hónapos határidő lejárta után a 
másik tagállamban nyilvántartott és ott 
található jármű tulajdonosának továbbra 
is lehetősége van a jármű nyilvántartásba 
vételét kérni a tartózkodási helye szerinti 
tagállamban.

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a nyilvántartásba vételi szabályokat abban az esetben, ha egy 
állampolgárnak van járműve a tartózkodási helye szerinti tagállamban, és van egy másik 
járműve is, amely a másik tagállamban marad.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett adatok 
beszerzése és feldolgozása során 
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tiszteletben kell tartani a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában a személyek 
védelmével összefüggő európai és nemzeti 
jogszabályokat.

Indokolás

E módosítás célja, hogy tükrözze az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleményét.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) ha a következő kötelező időszakos 
műszaki vizsgálat határideje lejárt.

Indokolás

Ha a következő kötelező időszakos műszaki vizsgálat határideje lejárt, a járművek 
nyilvántartásba vételét végző hatóságnak el kell végeznie a jármű vizsgálatát a 
közlekedésbiztonság biztosítása érdekében.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A másik tagállamban nyilvántartott 
jármű nyilvántartásba vétele esetén a 7. 
cikknek megfelelően a nyilvántartó 
hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell
annak a tagállamnak a nyilvántartó 
hatóságát, ahol a járművet utoljára 
nyilvántartásba vették.

(5) Amennyiben egy másik tagállamban 
nyilvántartott jármű újból nyilvántartásba
vételre kerül egy másik tagállamban, a
nyilvántartó hatóság a 7. cikknek 
megfelelően haladéktalanul értesíti annak a 
tagállamnak a nyilvántartó hatóságát, ahol 
a járművet utoljára nyilvántartásba vették.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a gépjármű-felelősségbiztosítás 
hiányában, amennyiben ez a biztosítás 
előfeltétele a jármű nyilvántartásba 
vételének;

Indokolás

A gépjármű-felelősségbiztosítás nagyban hozzájárul a közúti balesetek áldozatainak 
védelméhez Európában, és meg kellene tartani a járművek nyilvántartásba vételének 
feltételeként azokban az országokban, amelyek felvették ezt az elvet jogszabályaikba.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a jármű nyilvántartásba vételi okmányait 
ellopták, kivéve, ha a forgalmi engedély 
jogosultja nyilvánvalóan be tudja 
bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa;

ii. a jármű nyilvántartásba vételi okmányait 
ellopták vagy azok elvesztek, kivéve, ha a 
forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan 
be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű 
tulajdonosa vagy a nyilvántartásba vételi 
okmányok jogos birtokosa;

Indokolás

E módosítás célja annak tisztázása, hogy a nyilvántartásba vételi okmányok jogos birtokosa 
jogszerűen eltérhet a jármű tulajdonosától, és ennélfogva a helyzet egyértelmű bizonyítása 
esetén elkerülheti a hatóságok általi elutasítást.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a következő kötelező időszakos 
műszaki vizsgálat időpontja elmúlt.

törölve
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Indokolás

Ez a módosítás a 4. cikk módosításának folyománya, amely szerint a járművek 
nyilvántartásba vételét végző hatóság elvégezheti a jármű vizsgálatát, ha a következő kötelező 
időszakos műszaki vizsgálat határideje lejárt.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a jármű nyilvántartásba vételi okmányait 
ellopták, kivéve, ha a forgalmi engedély 
jogosultja nyilvánvalóan be tudja 
bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa;

ii. a jármű nyilvántartásba vételi okmányait 
ellopták vagy azok elvesztek, kivéve, ha a 
forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan 
be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű 
tulajdonosa vagy a nyilvántartásba vételi 
okmányok jogos birtokosa;

Indokolás

E módosítás célja annak tisztázása, hogy a nyilvántartásba vételi okmányok jogos birtokosa 
jogszerűen eltérhet a jármű tulajdonosától, és ennélfogva a helyzet egyértelmű bizonyítása 
esetén elkerülheti a hatóságok általi elutasítást.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el a (2) bekezdésben említett 
szoftveralkalmazással kapcsolatos közös 
eljárásokról és előírásokról, beleértve az 
adatok formátumát, a tagállami 
elektronikus nyilvántartásokhoz való 
hozzáférésnek és azok elektronikus 
konzultációjának technikai eljárásait, a 
hozzáférési eljárásokat és biztonsági 
mechanizmusokat. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárással összhangban 

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el a (2) bekezdésben említett 
szoftveralkalmazással kapcsolatos közös 
eljárásokról és előírásokról, beleértve az 
adatok formátumát, a tagállami 
elektronikus nyilvántartásokhoz való 
hozzáférésnek és azok elektronikus 
konzultációjának technikai eljárásait, a 
hozzáférési eljárásokat és biztonsági 
mechanizmusokat.
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kell elfogadni.

A Bizottság emellett rendszeresen értékeli 
a kicserélt adatok védelmével összefüggő 
biztonsági intézkedéseket, figyelembe véve 
a technológiai fejlődést és a kockázatok 
alakulását. A Bizottság szükség esetén 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 
biztonsági intézkedések naprakésszé tétele 
céljából.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. 
cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

E módosítás célja, hogy tükrözze az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleményét.

Módosítás 17

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 gyárt, forgalmaz vagy 
javítási, karbantartási és vizsgálati 
szolgáltatásokat nyújt;

Indokolás

Fontos, hogy a gyártási tevékenység is szerepeljen ebben a bekezdésben, mert a többi említett 
tevékenységhez hasonlóan ez is igényli a szakmai nyilvántartásba vételt.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) jó hírnévvel és megfelelő szakmai 
kompetenciával rendelkezik.

c) megfelelő szakmai kompetenciával 
rendelkezik.
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Indokolás

A jó hírnév szubjektív értékelési kritérium, amelynek nincs helye a rendeletben.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szakmai forgalmi engedélyek 
érvényességének időtartama nem 
haladhatja meg a 3 hónapot. Az 
engedélyek érvényessége megszűnik, 
amint az e cikk (1) bekezdésében felsorolt 
kritériumok egyike nem teljesül.

Indokolás

A szakmai forgalmi engedélyek érvényessége túlságosan lényeges elemnek tekintendő ahhoz, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehessen megállapítani.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el a szakmai forgalmi engedély 
formátumának és mintájának 
meghatározására.

törölve

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. 
cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A szakmai forgalmi engedély formátumát és mintáját az 1999/37/EK irányelv határozza meg. 
E szemponttal tehát az említett irányelv (jelenleg a Parlament és a Tanács előtt fekvő) 
felülvizsgálatának keretében kell foglalkozni, nem pedig a jelen rendelet keretében.
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E cikk rendelkezései nincsenek 
hatással az ideiglenes és szakmai 
nyilvántartásba vételre vonatkozó hatályos 
nemzeti szabályokra.

Indokolás

E rendelet hatálya a definíció szerint a gépjárművek másik tagállamban történő újbóli 
nyilvántartásba vétele. E módosítás célja annak tisztázása, hogy e rendelet nem érinti az 
ideiglenes és szakmai nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gépjárművek nyilvántartását végző 
hatóságok a nyilvánosság számára 
könnyen hozzáférhetővé teszik a 
gépjárművek nyilvántartásba vételével 
összefüggő adatok feldolgozására 
irányadó szabályokat, beleértve az adatok 
tárolásának időkorlátaira vonatkozó 
tájékoztatást, valamint a 95/46/EK 
irányelv 10. és 11. cikkében előírt 
tájékoztatást is.

Indokolás

E módosítás célja, hogy tükrözze az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleményét.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 10. cikkben említett (2) A Bizottság 10. cikkben említett 
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feljogosítása e rendelet hatályba lépésétől
kezdve meghatározatlan időre szól.

feljogosítása az e rendelet hatályba 
lépésétől számított ötéves időszakra szól. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben e jelentés 
elkészült, és az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Indokolás

E módosítás tükrözi a Parlament általában képviselt azon álláspontját, hogy a felhatalmazást 
nem indokolt meghatározatlan időre megadni, és hogy a felhatalmazás meghosszabbításának 
megvitatását megelőzően a Bizottságnak be kell számolnia arról, hogyan élt hatásköreivel.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [négy évvel a 
rendelet hatályba lépését követően] 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. A 
Bizottság szükség esetén megfelelő 
javaslatokat nyújt be e rendelet 
módosítására és más uniós jogi aktusokkal 
történő összehangolására, különös 
tekintettel azokra a lehetőségekre, 
amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat 
terhelő adminisztráció tovább 
egyszerűsíthető.

A Bizottság legkésőbb [két évvel a rendelet 
hatályba lépését követően] jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak e rendelet értékeléséről. A 
Bizottság szükség esetén megfelelő 
javaslatokat nyújt be e rendelet 
módosítására és más uniós jogi aktusokkal 
történő összehangolására, különös 
tekintettel azokra a lehetőségekre, 
amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat 
terhelő adminisztráció tovább 
egyszerűsíthető.

Indokolás

Azon időszak lerövidítése, amely után a Bizottságnak jelentést kell benyújtania a 
Parlamentnek és a Tanácsnak, javítja a jogalkotói ellenőrzést.

Módosítás 25
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [négy évvel a 
rendelet hatályba lépését követően] 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. A 
Bizottság szükség esetén megfelelő 
javaslatokat nyújt be e rendelet 
módosítására és más uniós jogi aktusokkal 
történő összehangolására, különös 
tekintettel azokra a lehetőségekre, 
amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat 
terhelő adminisztráció tovább 
egyszerűsíthető.

A Bizottság legkésőbb [négy évvel a 
rendelet hatályba lépését követően] 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. E 
jelentés tájékoztat a rendelet nemzeti 
végrehajtásáról a különböző 
tagállamokban. A Bizottság szükség 
esetén megfelelő javaslatokat nyújt be e 
rendelet módosítására és más uniós jogi 
aktusokkal történő összehangolására, 
különös tekintettel azokra a lehetőségekre, 
amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat 
terhelő adminisztráció tovább 
egyszerűsíthető.
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