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_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 
Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A jármővek nyilvántartásba vételéhez 

kapcsolódó okmányokról szóló 1999. 

április 29-ei 1999/37/EK tanácsi irányelv 

összehangolja a forgalmi engedély 

formáját és tartalmát, hogy megkönnyítse 

annak megértését és ezzel is elısegítse a 

valamelyik tagállamban nyilvántartott 

jármővek szabad mozgását a más 

tagállamok területén lévı utakon. Ennek az 
irányelvnek megfelelıen az egyik tagállam 

által kiállított forgalmi engedélyt más 

tagállamoknak el kell ismerniük a jármő 

nemzetközi forgalomban történı 

azonosításához, illetve egy másik 

tagállamban történı újbóli nyilvántartásba 

vételéhez. A 1999/37/EK irányelv azonban 
nem tartalmaz rendelkezéseket arra 

vonatkozóan, hogy melyik tagállam 

illetékes a nyilvántartásba vételre, illetve 

hogy milyen alakiságokat és eljárásokat 

kell alkalmazni. Ezért a gépjármőveknek a 

belsı piacon történı szabad mozgását 

akadályozó tényezık kiküszöbölése 

(3) A jármővek nyilvántartásba vételéhez 

kapcsolódó okmányokról szóló 1999. 

április 29-ei 1999/37/EK tanácsi irányelv 

összehangolja a forgalmi engedély 

formáját és tartalmát, hogy megkönnyítse 

annak megértését és ezzel is elısegítse a 

valamelyik tagállamban nyilvántartott 

jármővek szabad mozgását a más 

tagállamok területén lévı utakon. Ennek az 
irányelvnek megfelelıen az egyik tagállam 

által kiállított forgalmi engedélyt más 

tagállamoknak el kell ismerniük a jármő 

nemzetközi forgalomban történı 

azonosításához, illetve egy másik 

tagállamban történı újbóli nyilvántartásba 

vételéhez. A 1999/37/EK irányelv azonban 
nem tartalmaz rendelkezéseket arra 

vonatkozóan, hogy melyik tagállam 

illetékes a nyilvántartásba vételre, illetve 

hogy milyen alakiságokat és eljárásokat 

kell alkalmazni. Ezért a gépjármőveknek a 

belsı piacon történı szabad mozgását 

akadályozó tényezık kiküszöbölése 
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érdekében, szükség van olyan különálló, 

harmonizált szabályok felállítására, 

amelyek meghatározzák, hogy melyik 

tagállamban kell a gépjármőveket 

nyilvántartásba venni, és egyszerősítik a 

gépjármőveknek egy másik tagállamban 

történı újbóli nyilvántartásba vételére 

vonatkozó eljárásokat. 

érdekében, szükség van olyan különálló, 

harmonizált szabályok felállítására, 

amelyek meghatározzák, hogy melyik 

tagállamban kell a gépjármőveket 

nyilvántartásba venni, valamint 
felgyorsítják és egyszerősítik a 
gépjármőveknek egy másik tagállamban 

történı újbóli nyilvántartásba vételére 

vonatkozó eljárásokat. 

 

Módosítás  2 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A másik tagállamban nyilvántartott 

gépjármővek nyilvántartásba vételét 

akadályozzák a tagállamok megterhelı 

regisztrációs formaságai, különösen az a 

kötelezettség, hogy ezeket a jármőveket 

kiegészítı teszteknek kell alávetni, hogy 

nyilvántartásba vételüket megelızıen 

általános állapotukat felmérjék, vagy 

azonosságukat megállapítsák. Ezért a 
gépjármővek szabad mozgásának 

biztosításához, és a polgárok, 

vállalkozások és a nyilvántartást végzı 

hatóságok adminisztratív terheinek 

mérsékléséhez ezeket a formalitásokat 

csökkenteni kell. Célszerő lenne a 
nyilvántartásba vételi eljárások 

egyszerősítése különösen azon polgárok és 

vállalkozások számára, akik/amelyek egy 

másik tagállamban nyilvántartott 

gépjármővet vásárolnak meg. Ez az 

egyszerősített eljárás magába foglalná a 

másik tagállamban kibocsátott okmányok 

és elvégzett mőszaki vizsgálatok 

elismerését, és rendezné az illetékes 

hatóságok között a hiányzó adatok 

cseréjére vonatkozó adminisztratív 

együttmőködést. 

(5) A másik tagállamban nyilvántartott 

gépjármővek nyilvántartásba vételét 

akadályozzák a tagállamok megterhelı 

regisztrációs formaságai, különösen az a 

kötelezettség, hogy ezeket a jármőveket 

kiegészítı teszteknek kell alávetni, hogy 

nyilvántartásba vételüket megelızıen 

általános állapotukat felmérjék, vagy 

azonosságukat megállapítsák. Ezért a 
gépjármővek szabad mozgásának 

biztosításához, és a polgárok, 

vállalkozások és a nyilvántartást végzı 

hatóságok adminisztratív terheinek 

mérsékléséhez ezeket a formalitásokat 

csökkenteni kell. Célszerő lenne a 
nyilvántartásba vételi eljárások 

egyszerősítése és polgárbaráttá tétele 
különösen azon polgárok és vállalkozások 

számára, akik/amelyek egy másik 

tagállamban nyilvántartott gépjármővet 

vásárolnak meg. Ez az egyszerősített 

eljárás az uniós jogszabályokban 
elıírtaknak megfelelıen magába foglalná 

a másik tagállamban kibocsátott okmányok 

és elvégzett mőszaki vizsgálatok 

elismerését, és rendezné az illetékes 

hatóságok között a hiányzó adatok 

cseréjére vonatkozó adminisztratív 

együttmőködést. 
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Módosítás  3 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) E rendeletnek hozzá kell járulnia az 
áruk Unión belüli szabad mozgásának 
megkönnyítéséhez, valamint a 
közlekedésbiztonsághoz főzıdı lényeges 
elvek és védintézkedések megerısítéséhez. 
A gépjármővek és pótkocsijaik mőszaki 
vizsgálatára vonatkozó harmonizált 
szabályok elengedhetetlenek a polgárokra 
és vállalkozásokra nehezedı 
adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében, a vizsgálati módszerek és a 
vizsgálatok tartalmának dinamikus 
fejlesztésének biztosítása mellett. A 
tagállamok kölcsönösen el kellene 
ismerniük a nemzeti mőszaki 
vizsgálatokat és engedélyeket. A mőszaki 
ellenırzések tagállamok közötti kölcsönös 
elismerése valamennyi tagállam által 
tiszteletben tartott közös 
meghatározásokat és összehasonlítható 
vizsgálati szabványokat tesz szükségessé. 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy e rendelet a gyakorlatban is mőködhessen, e módosítás az 

alkalmazandó uniós jogszabályok teljes körő végrehajtásának és a tagállami együttmőködésnek 

a szükségességét hangsúlyozza. 

Módosítás  4 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a forgalmi engedély 
elismerését a polgárok és vállalkozások 
számára – különös tekintettel azokra, akik 
egy másik tagállamban nyilvántartott 
gépjármővet vásárolnak –, a forgalmi 
engedély formátumát valamennyi 
tagállamban az 1999/37/EK irányelvnek 
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megfelelıen kell összhangba hozni. Ez 
egyúttal elısegítené azt is, hogy 
minimálisra csökkenjen a lopott 
gépjármővek hamis forgalmi engedéllyel 
történı újbóli nyilvántartásba vételének 
kockázata. 

 

Módosítás  5 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5c) A polgárok és vállalkozások, 
különösen az autókölcsönzı és 
lízingtársaságok akadályokba ütköznek 
gépjármőveik egyik tagállamból egy 
másikba való átvitele során, többek között 
a jármővek újbóli nyilvántartásba vétele 
tekintetében is.  Ezek az akadályok az 
idıigényes adminisztratív formalitásoktól 
a vandalizmus kockázatáig terjedhetnek. 
Mindezen akadályok ellensúlyozhatók 
lennének, ha a polgároknak és a 
vállalkozásoknak lehetıségük lenne arra, 
hogy kérésükre jármőveiket egységes 
megjelenéső rendszámtáblával szereljék 
fel. Ez a lehetıség különösen elınyös 
lenne azon polgárok számára, akik 
személyes vagy szakmai okokból gyakran 
költöznek az egyik tagállamból a másikba, 
az autókölcsönzı és lízingtársaságok, a 
szállítmányozó társaságok, illetve egyes 
vállalkozások, például a gépjármő-
kereskedık számára.  A polgárok és a 
vállalkozások számára lehetıséget kell 
biztosítani arra, hogy a rendszámtáblák 
vagy a másik tagállamban vásárolt 
jármővek újbóli nyilvántartásba vétele 
vagy adott esetben a jármővek átvitele 
céljából történı ideiglenes nyilvántartásba 
vétele érdekében kiadott ideiglenes 
rendszámtáblák esetében a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott nemzeti 
színek vagy az uniós színek közül 
megválaszthassák a rendszámtábla, az 
átvitel céljából kiadott uniós színő 
ideiglenes rendszámtábla vagy a szakmai 
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rendszámtábla színét. Ezért a 
gépjármőveknek a belsı piacon történı 
szabad mozgását akadályozó tényezık 
kiküszöbölése érdekében a polgárok és a 
vállalkozások számára lehetıséget kell 
biztosítani arra, hogy választhassanak a 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
nemzeti színő vagy az uniós színő 
rendszámtáblák között.  

 

Módosítás  6 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Mivel a gépjármő-felelısségbiztosítás 
hiánya e rendelet értelmében a 
nyilvántartásba vételt kizáró oknak 
minısül, a tagállamoknak meg kell 
tenniük a 2009/103/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 szerint 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
gépjármővek gépjármő-
felelısségbiztosítással rendelkezzenek. 

 _____________ 

 
1Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
szeptember 16-i 2009/103/EK irányelve a 
gépjármő-felelısségbiztosításról és a 
biztosítási kötelezettség ellenırzésérıl (HL 
L 263. 2009.10.7., 11. o.) 

 

Módosítás  7 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) E rendeletnek figyelembe kell vennie 
a 2011/82/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv rendelkezéseit annak 
érdekében, hogy azon tagállam hatóságai, 
ahová egy másik tagállamban korábban 
már nyilvántartott jármő nyilvántartásba 
vétele iránti kérelmet benyújtották, 
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ellenırizhessék, hogy a jármő 
összefüggésbe hozható-e bármilyen, 
közúti közlekedési jogsértés miatt indított 
lezáratlan eljárással. 

 ______________ 

 1Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
október 25-i 2011/82/EU irányelve a 
közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztetı 
közlekedési jogsértésekre vonatkozó 
információk határokon átnyúló 
cseréjének elısegítésérıl (HL L 288, 
2011.11.5., 1. o.) 

Indokolás 

Meg kell erısíteni a közlekedésbiztonság javítását és a közlekedési jogsértést elkövetık 

büntetlensége elleni küzdelmet szolgáló rendelkezéseket. Ezért lehetıvé kell tenni a hatóságok 

számára annak ellenırzését, hogy az érintett jármő nem képezi-e tárgyát közúti közlekedési 

jogsértés miatt indított eljárásnak. 

Módosítás  8 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6c) Egyes muzeális jellegő gépjármővek 
nem rendelkeznek teljes körő eredeti 
dokumentációval vagy azért, mert a 
szóban forgó gépjármőveket elıbb 
kiselejtezték, majd restaurálták, vagy mert 
a tagállami nyilvántartási rendszerek 
létrehozása elıtt készültek, illetve esetleg 
azért, mert eredetileg verseny- vagy 
katonai gépjármővek voltak. Ennélfogva 
lehetıséget kell adni arra, hogy ezeket a 
jármőveket – amennyiben legalább 30 
évesek – mindössze a gyártás vagy az elsı 
nyilvántartásba vétel dátumával 
kapcsolatban rendelkezésre álló 
információk alapján jogszerően át 
lehessen vinni egyik tagállamból a 
másikba, és ott újból nyilvántartásba 
lehessen venni. 
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Módosítás  9 
Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) E rendelet célja az adminisztráció 

egyszerősítése a polgárok, a vállalkozások 

és a nyilvántartást végzı hatóságok 

számára, különösen a jármővek 

nyilvántartási adatainak elektronikus 

cseréje révén. Ezért a nyilvántartásba vétel 
formai elıírásainak egyszerősítéséhez 

szükség van arra, hogy a tagállamok 

kölcsönösen engedélyezzék egymásnak a 

jármő-nyilvántartási adataikhoz való 

hozzáférést annak érdekében, hogy javítsák 

az információcserét, és felgyorsítsák a 

nyilvántartásba vételi eljárásokat. 

(7) E rendelet célja az adminisztráció 

egyszerősítése a polgárok, a vállalkozások 

és a nyilvántartást végzı hatóságok 

számára, különösen a jármővek 

nyilvántartási adatainak kölcsönös 
elismerése és elektronikus cseréje révén. 
Ezért szükség van arra, hogy az Európai 
Gépjármő és Vezetıi Engedély 
Információs Rendszer (Eucaris) teljes 
körően megvalósuljon és mőködésbe 
lépjen annak érdekében, hogy e rendelet 
céljaira felhasználható legyen. A 
nyilvántartásba vétel formai elıírásainak 

egyszerősítéséhez emellett szükség van 
arra is, hogy a tagállamok kölcsönösen 

engedélyezzék egymásnak a jármő-

nyilvántartási adataikhoz való hozzáférést 

annak érdekében, hogy javítsák az 

információcserét, és felgyorsítsák a 

nyilvántartásba vételi eljárásokat. 

 

Módosítás  10 
Rendeletre irányuló javaslat 
7 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A belsı piac fokozatos 
integrációjának köszönhetıen a 
gépjármővek – köztük a használt 
gépjármővek – határon átnyúló 
kereskedelme megnıtt, és további 
növekedési potenciált hordoz magában. 
Az ebben rejlı lehetıségek kiteljesítése 
érdekében a gépjármővek szabad 
mozgását és kereskedelmét a gépjármővek 
és rendszámtáblák visszaélésszerő 
használatának megelızésére és a 
gépjármővek közötti csalárd 
rendszámtábla-cserék felderítésére 
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irányuló intézkedések kell, hogy kísérjék.  
Új technológiák is hozzájárulhatnak a 
jogszabályok érvényesítésének további 
javításához és a csalások megelızéséhez a 
jármővek határokon átnyúló mozgása és 
újbóli nyilvántartásba vétele terén. Ezért 
helyénvaló, hogy védintézkedéseket 
vezessenek be a rendszámtáblák 
visszaélésszerő használatával szemben, 
oly módon, hogy a gépjármővek belsı 
piacon történı szabad mozgását 
akadályozó tényezık kiküszöbölése 
érdekében az újbóli nyilvántartásba 
vételkor rádiófrekvenciás azonosító 
(RFID) címkékkel látják el a jármőveket, 
illetve a rendszámtáblákat. 

Indokolás 

Az új innovatív technológiák, így például az utakon alkalmazott intelligens kamerák és az 

RFID-címkézés a rendszámtáblákhoz és jármővekhez főzıdı csalások elleni küzdelem hatékony 

eszközei. 

Módosítás  11 
Rendeletre irányuló javaslat 
13 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A tagállamok közötti információcsere 
céjának interoperábilis eszközök révén 
történı megvalósítása érdekében a 

Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 

arra, hogy az Európai Unió mőködésérıl 

szóló szerzıdés 290. cikkének megfelelıen 

jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I. és 

II. mellékletének a technikai fejlıdéshez 

való igazítását célzó módosítására, 

különösen az 1999/37/EK irányelv, illetve 

más uniós jogi aktusok azon 

módosításainak figyelembe vétele 

érdekében, amelyek közvetlenül 

alkalmazhatók e rendelet I. és II. 

mellékletének frissítésére; továbbá a 

szakmai forgalmi engedélyt használó 
vállalkozások számára azon feltételek 
meghatározására, amelyeknek jó 
hírnevük és a kívánt szakmai 
kompetenciájuk érdekében meg kell 
felelniük, valamint a szakmai forgalmi 

(13) A tagállamok közötti információcsere 
céljának interoperábilis eszközök révén 
történı megvalósítása érdekében a 

Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 

arra, hogy az Európai Unió mőködésérıl 

szóló szerzıdés 290. cikkének megfelelıen 

jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I. és 

II. mellékletének a technikai fejlıdéshez 

való igazítását célzó módosítására, 

különösen az 1999/37/EK irányelv, illetve 

más uniós jogi aktusok azon 

módosításainak figyelembe vétele 

érdekében, amelyek közvetlenül 

alkalmazhatók e rendelet I. és II. 

mellékletének frissítésére; továbbá a 

szakmai forgalmi engedély érvényességi 

idıtartamának megszabására, valamint a 
rádiófrekvenciás azonosító (RFID) 
címkék biztosítására a rendszámtáblák 
visszaélésszerő használatával szembeni 
védintézkedésként. Különösen fontos, hogy 



 

 

 PE533.743/ 9 

 HU 

engedély érvényességi idıtartamának 

megszabására. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az elıkészítı munka során 
megfelelı konzultációkat folytasson, 
szakértıi szinten is . A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 

megszövegezésekor a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 

dokumentumokat egyidejőleg és megfelelı 

módon továbbítsa az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak. 

a Bizottság elıkészítı munkája során – 
többek között szakértıi szinten – megfelelı 

konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elkészítésekor és megszövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 

a vonatkozó dokumentumokat egyidejőleg 

és megfelelı módon továbbítsa az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. 

 

Módosítás  12 
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 jármő-nyilvántartási adatok 

elektronikus cseréjéhez szükséges 

szoftveralkalmazással kapcsolatos közös 

eljárásokat és elıírásokat 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 ellenırzési 

mechanizmusok szabályainak és általános 

elveinek megállapításáról szóló, 2011. 

február 16-i 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek 

megfelelıen kell gyakorolni, 

(14) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 

ruházni, hogy a jármő-nyilvántartási adatok 

elektronikus cseréjéhez szükséges 

szoftveralkalmazással – konkrétan az 
Eucaris-szal – kapcsolatos közös 
eljárásokat és elıírásokat 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 ellenırzési 

mechanizmusok szabályainak és általános 

elveinek megállapításáról szóló, 2011. 

február 16-i 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek 

megfelelıen kell gyakorolni, 
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Módosítás  13 
Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

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

Indokolás 

A rendelet céljának pontosítása. 

Módosítás  14 
Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

Indokolás 

Kívánatos e szöveg beillesztése az 1. cikkbe annak garantálására, hogy a rendelet bevezetése 

nem lesz hatással az adóügyekkel kapcsolatos jogokra. Mivel a javasolt rendelet célja a másik 

tagállamban nyilvántartott jármővek nyilvántartásba vételével kapcsolatos alakiságok és 

feltételek egyszerősítése, semmiképpen sem indokolt, hogy hatást gyakoroljon az egyes 

tagállamok azon jogára, hogy adót vessenek ki a területükre behozott jármővekre. 

Módosítás  15 
Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 3 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) E rendelet nem sérti a tagállamok 
jogát arra, hogy meghozzák a szükséges 
jogi intézkedéseket az e rendelet hatálya 
alá tartozó gépjármővekkel kapcsolatos 
adóelkerülés megakadályozása érdekében. 

Indokolás 

Kívánatos lenne beilleszteni az 1. cikk szövegébe azon utalást, hogy adóelkerülés esetén a 
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tagállamoknak joguk van meghozni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 

fellépjenek a javasolt rendelet által esetlegesen nem szándékos módon elıidézett adóelkerülési 

gyakorlatokat eredményezı körülményekkel szemben. 

Módosítás  16 
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 jármővet egy 

tagállamban nyilvántartásba vették; 

3. „a forgalmi engedély jogosultja”: az a 
természetes vagy jogi személy, akinek a 

nevére a jármővet egy tagállamban 

nyilvántartásba vették; 

 

Módosítás  17 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 3 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. „a jármő üzembentartója”: a forgalmi 
engedély jogosultjától eltérı azon 
természetes vagy jogi személy, aki a jármő 
tulajdonosával megállapodva egy 
meghatározott idıszakra jogot szerzett a 
jármő használatára; 

 

Módosítás  18 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 3 b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. „forgalmi engedély”: az az okmány, 
amely bizonyítja, hogy a jármővet egy 
tagállamban nyilvántartásba vették; 

Indokolás 

A meghatározás a jármővek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999. 

április 29-i irányelvet követi. 
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Módosítás  19 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 4 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. „nemzeti kapcsolattartó”: az egyes 
tagállamok által kijelölt szerv, amely 
felelıs a jármővek hivatalos 
nyilvántartásáért az adott tagállam 
területén, valamint a jármő-nyilvántartási 
információk cseréjéért. 

Indokolás 

Egy tagállamban egyetlen vagy számos nyilvántartási hatóság is mőködhet. A határokon 

átnyúló újbóli nyilvántartásba vétel egyszerősítése érdekében sor került a nemzeti 

kapcsolattartó fogalmának és az arra vonatkozó meghatározásnak a bevezetésére. E szerv 

szolgálna egyedüli kapcsolattartóként a gépjármő-nyilvántartási információk cseréjében. 

Módosítás  20 
Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdéstıl eltérve egy 
tagállam elıírhatja, hogy egy másik 
tagállamban nyilvántartott jármővet a 
területén nyilvántartásba vegyenek, 
amennyiben a jármő üzembentartójának 
a szokásos tartózkodási helye e tagállam 
területén van, és a jármő folyamatos – 
vagyis egy naptári évben legalább 185 
napon át tartó – használata alapvetıen az 
állandó tartózkodási helyet adó 
tagállamban történik. 

 

Módosítás  21 
Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a társaság, valamint a jogi 

személyiséggel rendelkezı, illetve jogi 

személyiség nélküli egyéb szervezet 

tekintetében az a tagállam, ahol a központi 

a) a társaság, valamint a jogi 

személyiséggel rendelkezı, illetve jogi 

személyiség nélküli egyéb szervezet 

tekintetében az a tagállam, ahol a központi 
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ügyvezetése található; ügyvezetése nyilvántartásba került; 

Indokolás 

A nyilvántartásba vétel objektív és ellenırizhetı kritérium, és egyértelmőbb, mint a szóban 

forgó rendeletben alkalmazott viszonyítási alap: „ahol a fióktelep, a képviselet vagy más 

telephely található”. 

Módosítás  22 
Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) egy társaság vagy egyéb testület 
fióktelepe, képviselete vagy más telephelye 

tekintetében az a tagállam, ahol a fióktelep, 

a képviselet vagy más telephely található; 

b) egy társaság vagy egyéb testület 
fióktelepe, képviselete vagy más telephelye 

tekintetében az a tagállam, ahol a fióktelep, 

a képviselet vagy más telephely 
nyilvántartásba került; 

Indokolás 

A nyilvántartásba vétel objektív és ellenırizhetı kritérium, és egyértelmőbb, mint a szóban 

forgó rendeletben alkalmazott viszonyítási alap: „ahol a fióktelep, a képviselet vagy más 

telephely található”. 

Módosítás  23 
Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – i pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) az a hely, ahol a természetes személy 
általában él, azaz ahol minden naptári 

évben legalább 185 napot eltölt személyes 

és szakmai kötelékek, illetve szakmai 

kötelékek hiányában olyan személyes 

kötelékek miatt, amelyek szoros 

kapcsolatra utalnak a személy és 

tartózkodási helye között; 

i) az a hely, ahol a természetes személyt 
nyilvántartásba vették – vagy 
tartózkodását más módon igazolni tudja – 
és ahol általában él, azaz ahol minden 

naptári évben legalább 185 napot eltölt 

személyes és szakmai kötelékek, illetve 

szakmai kötelékek hiányában olyan 

személyes kötelékek miatt, amelyek szoros 

kapcsolatra utalnak a személy és 

tartózkodási helye között; 

Indokolás 

A társaságok, polgárok és egyéb jogi személyiségek számára csak abban az esetben szabadna 

engedélyezni egy jármő más tagállamba történı átvitelét, ha szerepelnek az új tagállam 

nyilvántartásában, vagy más módon igazolni tudják ottani tartózkodásukat. 
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Módosítás  24 
Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A ii. pontban elıírt feltételt nem kell 

alkalmazni, ha az adott személy azért él 

egy adott tagállamban, hogy ott egy 

határozott idejő feladatnak eleget tegyen. 
Az egyetemi vagy iskolai tanulmányok 

nem vonják maguk után a szokásos 

lakóhely megváltoztatását. 

Az ii. pontban elıírt feltételt nem kell 

alkalmazni, ha az adott személy azért él 

egy adott tagállamban, hogy ott egy 

határozott idejő, legfeljebb 185 napra 
szóló feladatnak eleget tegyen. Az 
egyetemi vagy iskolai tanulmányok nem 

vonják maguk után a szokásos lakóhely 

megváltoztatását. 

Indokolás 

A határozott idejő feladat idıtartamát világosan meg kell határozni e rendeletben. 

Módosítás  25 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha a forgalmi engedély jogosultja a 

szokásos tartózkodási helyérıl egy másik 

tagállamba költözik, a másik tagállamban 

nyilvántartott jármővének nyilvántartásba 

vételét az érkezésétıl számított hat 
hónapon belül kérelmeznie kell. 

(1) Ha a forgalmi engedély jogosultja a 

szokásos tartózkodási helyérıl egy másik 

tagállamba költözik, a másik tagállamban 

nyilvántartott jármővének nyilvántartásba 

vételét a szokásos tartózkodási helye 
áthelyezésének napjától számított három 

hónapon belül a 3. cikkben említettek 
szerint kérelmeznie kell. 

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

Az elsı albekezdésben említett idıszak 
alatt a jármő használata nem korlátozható. 

Az elsı és a második albekezdésben 
említett idıszakok alatt a jármő használata 

nem korlátozható. 
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Módosítás  26 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok hatékony, arányos és 
visszatartó erejő szankciókat állapítanak 
meg arra az esetre, ha a forgalmi 
engedély jogosultja az (1) bekezdésben 
foglalt határidıkön belül elmulasztja a 
jármő újbóli nyilvántartásba vételének 
kérelmezését. E szankciók magukban 
foglalhatják a jármő használatának az 
újbóli nyilvántartásba vétel sikeres 
kérelmezéséig történı korlátozását. 

 

Módosítás  27 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az elsı albekezdésben említett adatok 
beszerzése és feldolgozása során 
tiszteletben kell tartani a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában a személyek 
védelmével összefüggı uniós és nemzeti 
jogszabályokat. 

Indokolás 

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

Módosítás  28 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok az újbóli 
nyilvántartásba vételt megelızıen a jármő 
azonosító számának a forgalmi 
engedélyben szereplı információkkal és a 
jármővet nyilvántartásba vevı tagállam 
hivatalos jármőnyilvántartásaiban tárolt 
adatokkal való összehasonlítással 
azonosíthatják a jármővet.  
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Módosítás  29 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 4 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A jármőveket nyilvántartó hatóság a 

másik tagállamban nyilvántartott jármő 

esetén annak nyilvántartásba vételét 

megelızıen csak az alábbi esetekben 
végezhet fizikai ellenırzést a jármővön: 

(4) A jármőveket nyilvántartó hatóság a 

másik tagállamban nyilvántartott jármő 

esetén annak nyilvántartásba vételét 

megelızıen az alábbi esetekben végezhet 
mőszaki ellenırzést a jármővön: 

 

Módosítás  30 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 4 bekezdés – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) ha tulajdonosváltás miatt szükségessé 
válik a jármő mőszaki vizsgálata, illetve ha 
a jármő súlyosan megsérült. 

d) ha a jármő súlyosan megsérült. 

 

Módosítás  31 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) ha a jármő nem rendelkezik érvényes 
mőszaki vizsgálati bizonyítvánnyal. 

Indokolás 

A közlekedés biztonságának garantálása érdekében a gépjármő-nyilvántartó hatóság részére 

lehetıséget kell adni a jármő ellenırzésére, ha az idıszakos mőszaki vizsga idıpontja elmúlt. 

Módosítás  32 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Annak érdekében, hogy megfeleljenek az 
elsı albekezdés c) pontjában foglaltaknak, 
a tagállamok biztosítják a jármővek 
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2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 szerinti nemzeti és egyéni 
jóváhagyásához alkalmazott részletes 
nemzeti eljárások internetes közzétételét. 

 __________________ 

 1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. 
szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a 
gépjármővek és pótkocsijaik, valamint az 
ilyen jármővek rendszereinek, 
alkatrészeinek és önálló mőszaki 
egységeinek jóváhagyásáról 
(keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. 
o.) 

 

Módosítás  33 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A gépjármővek újbóli nyilvántartásba 
vétele céljából a tagállamok kölcsönösen 
elismerik a 2013/xx/EU rendelettel1 
összhangban más tagállamokban kiállított 
mőszaki vizsgálati bizonyítványokat, ha 
azok érvényességét az újbóli 
nyilvántartásba vételkor ellenırizték. 

 ___________ 

 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/xx/EU rendelete a gépjármővek és 
pótkocsijaik idıszakos mőszaki 
vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv 
hatályon kívül helyezésérıl 
(2012/0184(COD)). 

 

Módosítás  34 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A másik tagállamban nyilvántartott 
jármő nyilvántartásba vétele esetén a 7. 
cikknek megfelelıen a nyilvántartó 

(5) A másik tagállamban nyilvántartott 
jármőnek egy másik tagállamban történı 
újbóli nyilvántartásba vétele esetén a 
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hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell 
annak a tagállamnak a nyilvántartó 

hatóságát, ahol a jármővet utoljára 

nyilvántartásba vették. 

nyilvántartó hatóság a 7. cikknek 
megfelelıen haladéktalanul értesíti annak a 
tagállamnak a nyilvántartó hatóságát, ahol 

a jármővet utoljára nyilvántartásba vették. 

 

Módosítás  35 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 5 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Amikor egy tagállam az (5) 
bekezdésben elıírtak szerint értesítést kap, 
a 2013/xx/EU irányelvnek1 és a 
jármőnyilvántartásból való törlésre 
alkalmazott nemzeti eljárásoknak 
megfelelıen haladéktalanul törli a 
jármővet saját nyilvántartásából. 

 __________________ 

 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/xx/EU rendelete a jármővek 
nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó 
okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi 
irányelv módosításáról 
(2012/0185(COD)). 

Indokolás 

A rendeletben egyértelmővé kell tenni, hogy egy jármő újbóli nyilvántartásba vétele esetén a 

tagállamoknak tájékoztatniuk kell a többi tagállamot annak biztosítása érdekében, hogy a 

jármővet ne vegyék duplán nyilvántartásba különbözı tagállamokban. 

Módosítás  36 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 5 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A tagállamok ...-ig* lehetıvé teszik a 
jármővek biztonságos internetes 
adatbázison keresztül megvalósuló 
elektronikus újbóli nyilvántartásba 
vételét. Az újbóli nyilvántartásba vételt 
közvetlenül azon tagállam nemzeti 
adatbázisában kell kérelmezni, ahol a 
jármővet nyilvántartják. 
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 * HL: kérjük, illessze be a dátumot: e 
rendelet hatálybalépésétıl számított 
három év. 

Indokolás 

A biztonságos adatbázis – modern technikák alkalmazásával – lehetıvé teszi majd a jármővek 

elektronikus alapú nyilvántartásba vételét, mivel minden szükséges dokumentum és információ 

lekérhetı az összekapcsolt adatbázisokból (EUCARIS). Az elektronikus nyilvántartásba vétellel 

idı és költség takarítható meg az európai polgárok számára, védelmérıl pedig az elektronikus 

ellenırzı mechanizmusok gondoskodnak. 

Módosítás  37 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – -1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a) A gépjármő-nyilvántartó hatóság 
megtagadja egy másik tagállamban 
nyilvántartott jármő nyilvántartásba 
vételét, amennyiben: 

 a) a jármő nyilvántartásba vételi 
okmányai elvesztek vagy azokat ellopták, 
kivéve ha a jármővet nyilvántartásba 
vetetni kívánó természetes vagy jogi 
személy egyértelmően igazolni tudja, hogy 
ı a jármő tulajdonosa vagy a forgalmi 
engedély jogosultja; 

 b) a 4. cikk (4) bekezdésében említett 
mőszaki ellenırzéseken a jármő nem 
felelt meg; 

 c) a forgalmi engedély jogosultja nem 
tudja igazolni személyazonosságát; 

 d) a forgalmi engedély jogosultjának a 3. 
cikk (2) bekezdése szerinti szokásos 
tartózkodási helye nem abban a 
tagállamban van, ahol a jármővet 
nyilvántartásba kívánja vetetni. 

Indokolás 

Bizonyos tényezık olyannyira fontosak a nyilvántartásba vételhez, hogy a polgárok számára 

világossá kell tenni, hogy egy jármő nem vehetı nyilvántartásba, amennyiben a jármő 

nyilvántartásba vételi okmányai hiányoznak, a jármő nem felelt meg a mőszaki ellenırzéseken, 

a jármő tulajdonosa nem tudja bizonyítani tartózkodási helyét, vagy amennyiben a forgalmi 

engedély jogosultja nem rendelkezik bejegyzett székhellyel abban a tagállamban, ahol a 

jármővet nyilvántartásba kívánja vetetni. 
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Módosítás  38 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) adott esetben, ha a 4. cikkben említett, a 
másik tagállam által kirótt illetékeket vagy 

díjakat nem fizették meg; 

b) adott esetben, ha a 4. cikkben említett, a 
gépjármő-nyilvántartó hatóságok 
tagállama által kirótt illetékeket vagy 
díjakat nem fizették meg; 

 

Módosítás  39 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) adott esetben, ha nem történt meg a 
vonatkozó adók befizetése; 

 

Módosítás  40 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) ha a 4. cikk (4) bekezdésében említett 
fizikai ellenırzéseken a jármő nem felelt 
meg; 

törölve 

Indokolás 

Fontos, hogy a mőszaki ellenırzéseken való sikeres megfelelés kötelezı elıfeltétele legyen a 

nyilvántartásba vételnek, ezért azt beillesztettük e cikk (-1a) bekezdésébe. 

Módosítás  41 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – d pont – i alpont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) a jármő súlyosan megsérült, illetve 
ellopták vagy megsemmisítették; 

i) a jármő súlyosan megsérült, ellopták, 
megsemmisítették, vagy azt csalárd módon 
szerezték; 
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Indokolás 

A „csalárd módon” történı megszerzés beillesztése azzal a céllal történt, hogy tágítsuk a 

fogalommeghatározást, valamint biztosítsuk, hogy a csalárd módon szerzett jármővek esetében 

fennállhasson az újbóli nyilvántartásba vétel megtagadásának lehetısége. 

Módosítás  42 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii alpont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii) a jármő nyilvántartásba vételi 
okmányait ellopták, kivéve, ha a forgalmi 
engedély jogosultja nyilvánvalóan be 
tudja bizonyítani, hogy ı a jármő 
tulajdonosa; 

törölve 

Indokolás 

E cikk (-1a) bekezdése erre az eshetıségre is kiterjed. 

Módosítás  43 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii alpont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii) a következı kötelezı idıszakos 
mőszaki vizsgálat idıpontja elmúlt. 

törölve 

Indokolás 

Ezt a módosítást a 4. cikkre vonatkozó módosítás összefüggésében kell látnunk, ami annyit 

jelent, hogy a gépjármő-nyilvántartó hatóság számára lehetıvé kell tenni a jármő mőszaki 

vizsgálatának elvégzését, amennyiben a kötelezı idıszakos mőszaki vizsga idıpontja elmúlt. 

Módosítás  44 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) ha egy jármő esetében megtagadják 
egy tagállam környezetvédelmi övezetébe 
való belépést, vagy ha a jármő nem felel 
meg az alkalmazandó uniós és nemzeti 
jogszabályokban foglalt környezetvédelmi 
elıírásoknak, kivéve ha a jármő muzeális 
jellegő gépjármőnek minısíthetı a 
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2013/xx/EU rendeletben1 
meghatározottak szerint. 

 __________________ 

 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a gépjármővek és pótkocsijaik 
idıszakos mőszaki vizsgálatáról és a 
2009/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezésérıl (2012/0184(COD)). 

Indokolás 

A tagállamok számára lehetıvé kell tenni az olyan jármővek újbóli nyilvántartásba vételének 

elutasítását, amelyek súlyosan károsítják az egészséget és a környezetet. 

Módosítás  45 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) ha a jármő nem rendelkezik 
gépjármő-felelısségbiztosítással, 
amennyiben ilyen biztosítás a jármő 
nyilvántartásba vételének elıfeltétele. 

Indokolás 

A gépjármő-felelısségbiztosítás jelentıs mértékben hozzájárul a közúti áldozatok védelméhez, 

ezért azt célszerő lenne a nyilvántartásba vétel elıfeltételeként alkalmazni. 

Módosítás  46 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha a jármőnyilvántartó hatóság 

megtagadja a másik tagállamban 

nyilvántartott jármő nyilvántartásba 

vételét, erre vonatkozó döntését 

megfelelıen alá kell támasztania. Az 
érintett személynek az elutasító határozat 

kézhezvételétıl számítva egy hónap áll 
rendelkezésére, hogy az illetékes 

hatóságnál a döntés felülvizsgálatát 

kérelmezze. A kérelemnek meg kell 

jelölnie a felülvizsgálat indokait. A 
nyílvántartó hatóságnak a kérelem 

kézhezvételét követıen egy hónap áll 

(2) Ha a jármőnyilvántartó hatóság 

megtagadja a másik tagállamban 

nyilvántartott jármő nyilvántartásba 

vételét, erre vonatkozó döntését 

megfelelıen alá kell támasztania, valamint 
abban tájékoztatást kell adnia a 
fellebbviteli eljárásról és az 
idıkorlátokról. Az érintett személynek az 

elutasító határozat kézhezvételétıl 

számítva hat hét áll rendelkezésére, hogy 
az illetékes hatóságnál a döntés 

felülvizsgálatát kérelmezze. A kérelemnek 

meg kell jelölnie a felülvizsgálat indokait. 
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rendelkezésére határozatának 

megerısítésére vagy megváltoztatására. 

A nyilvántartó hatóságnak a kérelem 

kézhezvételét követıen hat hét áll 
rendelkezésére határozatának 

megerısítésére vagy megváltoztatására. A 
felülvizsgálat ideje alatt a jármő közúti 
forgalomban nem használható.  

 A nyilvántartásba vétel megtagadása 
esetén az a tagállam, amely a 
nyilvántartásba vételt megtagadta, a 7. 
cikkel összhangban tájékoztatást küld az 
elutasításról azon tagállamnak, ahol a 
jármővet elızıleg nyilvántartották. 

Indokolás 

A tagállamok közötti együttmőködés megerısítése érdekében fontos, hogy a tagállamok 

értesítsék egymást az újbóli nyilvántartásba vétel megtagadása esetén. 

Módosítás  47 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Bárki, akinek egy másik tagállamban 
vásárolt jármőve nem rendelkezik forgalmi 

engedéllyel, kérelemmel fordulhat a 
nyilvántartó hatósághoz a másik 
tagállamba átvinni kívánt jármő számára 

ideiglenes forgalmi engedély kiállítása 
iránt. Az ideiglenes forgalmi engedély 

harminc napig érvényes. 

(1) Bárki, akinek egy, a szokásos 
tartózkodási helyétıl eltérı tagállamban 
szerzett jármőve nem rendelkezik forgalmi 

engedéllyel, kérelmezheti, hogy a szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállamba 

átvinni kívánt jármő számára ideiglenes 

forgalmi engedélyt állítsanak ki. 

 Az elsı albekezdés a vásárolt, örökölt, 
nyereményként vagy ajándékba kapott 
jármővekre alkalmazandó, amennyiben a 
jármővet megszerzı személy igazolni tudja 
a jármő használatának vagy 
birtoklásának jogosságát. 

 Az ideiglenes forgalmi engedély iránti 
kérelmet be lehet nyújtani: 

 a) annak a tagállamnak a 
jármőnyilvántartó hatóságához, ahol a 
jármőre szert tettek, vagy 

 b) a szokásos tartózkodási hely szerinti 
tagállam jármőnyilvántartó hatóságához. 

 Az ideiglenes forgalmi engedély harminc 

napig érvényes. 
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Módosítás  48 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A jármővet megszerzı személy az 
ideiglenes forgalmi engedély érvényességi 
idején belül a szokásos tartózkodása 
szerinti tagállamban nyilvántartásba veteti 
a jármővet.   

 

Módosítás  49 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Az 1. bekezdésben említett ideiglenes 

forgalmi engedély iránti kérelem 
beérkezését követıen a nyilvántartó 
hatóság a 7. cikknek megfelelıen 

haladéktalanul beszerzi az I. mellékletben 

meghatározott adatokra vonatkozó 

információkat közvetlenül annak a 

tagállamnak a nyilvántartó hatóságától, 

ahol a jármővet nyilvántartásba vették, és 

átvezeti az adatokat a saját 

nyilvántartásába. 

2. Amint a jármővet megszerzı személy 
szokásos tartózkodása szerinti tagállam 
megkapta az 1. bekezdés harmadik 
albekezdésének b) pontjában említett 

ideiglenes forgalmi engedély iránti 
kérelmet, e tagállam nyilvántartó hatósága 
a 7. cikknek megfelelıen haladéktalanul 

beszerzi az I. mellékletben meghatározott 

adatokra vonatkozó információkat 

közvetlenül annak a tagállamnak a 

nyilvántartó hatóságától, ahol a jármővet a 
legutóbb nyilvántartásba vették, és átvezeti 
az adatokat a saját nyilvántartásába. 

 

Módosítás  50 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – ii alpont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii) a jármő nyilvántartásba vételi okmányait 

ellopták, kivéve, ha a forgalmi engedély 

jogosultja nyilvánvalóan be tudja 

bizonyítani, hogy ı a jármő tulajdonosa; 

ii) a jármő nyilvántartásba vételi okmányait 

ellopták vagy azok elvesztek, kivéve, ha a 
forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan 

be tudja bizonyítani, hogy ı a jármő 

tulajdonosa vagy a nyilvántartásba vételi 
okmányok jogos birtokosa; 
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Indokolás 

E módosítás célja, hogy tisztázza, a nyilvántartásba vételi okmányok jogos birtokosa jogszerően 

eltérhet a jármő tulajdonosától, és ennélfogva a helyzet egyértelmő bizonyítása esetén 

elkerülheti a hatóságok általi elutasítást. 

Módosítás  51 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) ha a jármő nem rendelkezik 
gépjármő-felelısségbiztosítással, 
amennyiben ilyen biztosítás a jármő 
nyilvántartásba vételének elıfeltétele; 

 

Módosítás  52 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) ha a jármővet nyilvántartásba vetetni 
kívánó személy nem tudja igazolni 
személyazonosságát. 

 

Módosítás  53 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Amennyiben az ideiglenes forgalmi 
engedélyt az (1) bekezdésnek megfelelıen 
állították ki, az engedélyt kiállító hatóság 
tagállama e rendelet I. mellékletének és az 
1999/37/EK rendelet I. mellékletének 
megfelelıen felvezeti a jármőre vonatkozó 
adatokat a hivatalos elektronikus 
nyilvántartásba. 
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Módosítás  54 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) Az egyik tagállam jármőnyilvántartó 
hatósága által kiállított ideiglenes 
forgalmi engedélyt a többi tagállamnak el 
kell ismernie a jármő nemzetközi 
forgalomban történı azonosításához, 
illetve egy másik tagállamban történı 
újbóli nyilvántartásba vételéhez. 

 

Módosítás  55 
Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az egyes tagállamok gépjármő-
nyilvántartó hatóságai elismerik a többi 
tagállam hivatalos 
jármőnyilvántartásaiban tárolt adatokat. 

 

Módosítás  56 
Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok egyetlen nemzeti 
kapcsolattartót jelölnek ki, amely a 
jármővekre vonatkozó, valamint az újbóli 
nyilvántartásba vételhez főzıdı nemzeti és 
egyéni típus-jóváhagyási kérdéseket érintı 
információk cseréjéért felelıs. 

Indokolás 

Az egyes tagállamokban mőködhet több vagy akár egyetlen gépjármő-nyilvántartási hatóság is, 

azonban a határokon átnyúló nyilvántartásba vételi kérdésekkel egyetlen nemzeti 

kapcsolattartónak kell foglalkoznia. Továbbá a nemzeti és egyéni típus-jóváhagyási kérdésekkel 
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kapcsolatos információk cseréjét is egyetlen kapcsolattartóra kell bízni. Máskülönben a 

gyakorlatban rendkívül bonyolulttá válik más tagállamok számára a kapcsolattartó gyors 

felkutatása annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kérdésekben biztosítsák az információk 

tagállamok közötti hatékony cseréjét. 

Módosítás  57 
Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

gépjármő-nyilvántartó hatóság a II. 

mellékletben meghatározott 
szoftveralkalmazást használja. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

gépjármő-nyilvántartó hatóság a II. 

mellékletben meghatározott Európai 
Gépjármő és Vezetıi Engedély 
Információs Rendszer (Eucaris) 
szoftveralkalmazásának kifejezetten e 
rendelet céljára kifejlesztett legújabb 
verzióját használja. 

Indokolás 

Már létezik egy, a tagállamok birtokában lévı és általuk alkalmazott, teljes mértékben 

mőködıképes szoftveralkalmazás: az Európai Gépjármő és Vezetıi Engedély Információs 

Rendszere (EUCARIS). Amint arról az e dossziéról tartott IMCO-meghallgatás is 

tanúbizonyságot tett, az EUCARIS-t már most is alkalmazzák az újbóli nyilvántartásba vételhez. 

Ez a megközelítés eredményesebb és költséghatékonyabb, mint az EUCARIS-tól eltérı új 

rendszerek bevezetése. 

Módosítás  58 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság és a tagállamok biztosítják, 
hogy az Eucarist valamennyi tagállam 
megvalósítsa, és az teljes mértékben 
mőködıképes legyen. 

Indokolás 

Jelenleg néhány tagállam az EUCARIS-on keresztül cseréli ki a jármővekre és a vezetıi 

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 mőködjön. 
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Módosítás  59 
Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tárolt és ezzel a szoftveralkalmazással 

lehívható adatokhoz kizárólag a nyilvántó 
hatóságok kaphatnak közvetlen 
hozzáférést. A nyilvántartó hatóságok 
minden szükséges intézkedést megtesznek 

annak érdekében, hogy: 

A tárolt és ezzel a szoftveralkalmazással 

lehívható adatokhoz kizárólag a 
nyilvántartó hatóságok és a bőnüldözı 
hatóságok kapnak közvetlen hozzáférést. 
A nyilvántartó hatóságok minden 

szükséges intézkedést megtesznek annak 

érdekében, hogy: 

Indokolás 

A rendırségi szerveknek és a határrendészeti hatóságoknak (bőnüldözı hatóságoknak) szintén 

hozzáférést kell biztosítani a tárolt és e szoftveralkalmazással lehívható jármő-nyilvántartási 

adatokhoz az újbóli nyilvántartásba vétellel elkövetett csalások elleni hatékony fellépés 

érdekében. 

Módosítás  60 
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; 

 

Módosítás  61 
Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy helytelen, 

vagy olyan információt adtak át, amelyet 

nem lett volna szabad átadni, arról 

haladéktalanul tájékoztatni kell az 

információt átvevı nyilvántartó hatóságot. 
Az információt átvevı jármőnyilvántartó 
hatóság ekkor törli vagy javítja a kapott 
információt. 

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy helytelen, 

vagy olyan információt adtak át, amelyet 

nem lett volna szabad átadni, arról 

haladéktalanul tájékoztatni kell az 

információt átvevı nyilvántartó hatóságot. 
Azon tagállam jármőnyilvántartó 
hatóságai, ahol a jármővet legutóbb 
nyilvántartásba vették, valamint azon 
tagállam jármőnyilvántartó hatóságai, 
amelyben a jármővet nyilvántartják, ekkor 
törlik vagy javítják a kapott információt. 
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Módosítás  62 
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 elıírásokról, 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 a 12. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárással 

összhangban kell elfogadni. 

(4) A Bizottság e rendelet 
követelményeinek teljesítése érdekében 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el a (2) 
bekezdésben említett szoftveralkalmazással 

kapcsolatos közös eljárásokról és 

elıírásokról, 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 

kell elfogadni. 

 

Módosítás  63 
Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Bizottság rendszeresen értékeli a 
kicserélt adatok védelméhez főzıdı 
biztonsági intézkedések megfelelıségét, 
figyelembe véve a technológiai 
fejleményeket és a kockázatok alakulását. 

Indokolás 

E módosítás az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleményéhez igazodik. 

Módosítás  64 
Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 1 bekezdés 
 

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 : 

jármőgyártók, a jármőalkatrész-gyártók, 
jármőjavító mőhelyek, a kereskedık és a 
határokon átnyúló jármőszállítást végzı 
vállalkozások, a mőszaki szolgálatok és az 
ellenırzı hatóságok számára. 

a) a tagállam területén telepedett le;  

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

 

c) jó hírnévvel és megfelelı szakmai 
kompetenciával rendelkezik. 

 

 A szakmai forgalmi engedéllyel ellátott 
gépjármőveket csak az engedélyt megkapó 
vállalkozás munkavállalói és munkaadói 
használhatják, kizárólag szakmai célokra. 

 

Módosítás  65 
Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nyilvántartó hatóság gondoskodik 
arról, hogy a nyilvántartás az I. 
mellékletben hivatkozott jármőadatokat 
minden szakmai nyilvántartásba vétel 
során rögzítsék. 

törölve 

 

Módosítás  66 
Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A szakmai forgalmi engedéllyel ellátott 

gépjármőveket csak akkor lehet használni, 

ha a jármő nem jelent közvetlen és 

azonnali kockázatot a közlekedés 

biztonságára nézve. Az ilyen jármőveket 

nem lehet személyek vagy áruk 

kereskedelmi jellegő szállítására használni. 

(3) A szakmai forgalmi engedéllyel ellátott 

gépjármőveket csak akkor lehet használni, 

ha a jármő nem jelent közvetlen és 

azonnali kockázatot a közlekedés 

biztonságára nézve, és rendelkezik 
érvényes mőszaki vizsgálati 
bizonyítvánnyal. Az ilyen jármőveket nem 

lehet személyek vagy áruk kereskedelmi 

jellegő szállítására használni. 
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Módosítás  67 
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, ellenırzés vagy jármővizsgálat 
céljából teljesített utakon. 

 

Módosítás  68 
Rendeletre irányuló javaslat 
8 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. cikk 

 A jármő rendszámtáblájának 
megválasztása 

 (1) A tagállamok egy jármő újbóli 
nyilvántartásba vételekor, átvitel céljából 
történı ideiglenes nyilvántartásba 
vételekor, illetve szakmai forgalmi 
engedély kiadásakor felkínálják a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott nemzeti 
színő vagy – amennyiben az uniós színek 
használatára vonatkozó nemzeti 
jogszabályokkal összeegyeztethetı – uniós 
színő rendszámtábla közötti választás 
lehetıségét. 

 (2) Uniós színő rendszámtábla felajánlása 
esetén a rendszámtábla a 2411/98/EK 
tanácsi rendeletben meghatározott 
színrendszerrel összhangban kék alapon 
elhelyezett sárga karakterekbıl áll. 

 (3) Uniós színő ideiglenes rendszámtábla 
vagy szakmai rendszámtábla felajánlása 
esetén a rendszámtábla a 2411/98/EK 
tanácsi rendeletben meghatározott 
színrendszerrel összhangban sárga alapon 
elhelyezett kék karakterekbıl áll. 

 (4) Az (1) bekezdésben említett választási 
lehetıség nem sérti a tagállamok arra 
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vonatkozó jogát, hogy saját 
karaktersémájukat meghatározzák. 

Indokolás 

Egyes ágazatok szereplıi, így például a kölcsönzı és a lízingtársaságok számára hasznos lenne, 

ha lehetıségük adódna egységes színt alkalmazni a jármőveikhez tartozó rendszámtáblákon. Ez 

lehetıséget adna a társaságoknak arra, hogy jármőflottájuk számára egységes megjelenést 

biztosítsanak. A jármő nyilvántartásba vétele azon tagállam hatáskörében marad, amelyben a 

jármővet nyilvántartják. 

Módosítás  69 
Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot 

azoknak a nyilvántartó hatóságoknak a 

nevérıl és kapcsolattartói adatairól, 

amelyek feladata, hogy területükön a 

jármőveket hivatalosan nyilvántartásba 

vegyék, és ezt a rendelet alkalmazzák. 

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot 

azoknak a nemzeti kapcsolattartóknak és 
nyilvántartó hatóságoknak a nevérıl és 

kapcsolattartói adatairól, amelyek feladata, 

hogy területükön a jármőveket hivatalosan 

nyilvántartásba vegyék, és ezt a rendelet 

alkalmazzák. 

 

Módosítás  70 
Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a honlapján közzéteszi a 

jármőnyilvántartó hatóságok jegyzékét és 

annak frissítéseit. 

A Bizottság a honlapján közzéteszi a 

jármőnyilvántartó hatóságok és a nemzeti 
kapcsolattartók jegyzékét és annak 
frissítéseit. 

Módosítás  71 
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 vételi eljárásokkal 
kapcsolatos információk a gépjármő-
nyilvántartási hatóság tagállamában, 
köztük az újbóli nyilvántartásba vételhez 
szükséges okmányok, az idıkorlátok, a 
határozathozatalig várható várakozási 
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idı, a kizáró okok, valamint az uniós 
polgárok újbóli nyilvántartásba vételre 
vonatkozó jogai az adott tagállam 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein, valamint 
angol, francia vagy német nyelven; 

Indokolás 

Amennyiben egy polgár vagy egy jogi személy újbóli nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kíván 

benyújtani, az idıkorlátokat, a kizáró okokat és az újbóli nyilvántartásba vételhez szükséges 

releváns okmányokat elızetesen egyértelmővé kell tenni. 

Módosítás  72 
Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a jármő-nyilvántartási adatok 
feldolgozására irányadó szabályok, a 
megırzésre vonatkozó idıkorlátokról 
szóló tájékoztatást, valamint a 95/46/EK 
irányelv 10. és 11. cikkében felsorolt 
információkat is ideértve. 

Indokolás 

Amennyiben egy polgár vagy egy jogi személy újbóli nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kíván 

benyújtani, az idıkorlátokat, a kizáró okokat és az újbóli nyilvántartásba vételhez szükséges 

releváns okmányokat elızetesen egyértelmővé kell tenni. 

Módosítás  73 
Rendeletre irányuló javaslat 
9 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. cikk 

 A rendszámtáblák visszaélésszerő 
használata elleni védintézkedések 

 (1) A jármő nyilvántartásba vételekor a 
gépjármő-nyilvántartási hatóság 
rádiófrekvenciás azonosító (RFID) 
címkével látja el a jármővet és annak 
rendszámtábláját. 

 (2) A gépjármő-nyilvántartási hatóság az 
eredeti rendszámtábla elvesztése vagy a 
jármő lecserélése esetén új RFID-
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címkéket bocsát rendelkezésre. 

 (3) Amennyiben egy tagállam a más 
tagállamokban nyilvántartásba vett 
jármővek ellenırzése során megállapítja, 
hogy egy jármő használata vagy 
nyilvántartásba vétele nem megfelelı, a 
tagállam e jármőre vonatkozóan a 
nemzeti jogszabályokkal összhangban 
intézkedéseket hozhat. 

Indokolás 

A határokon átnyúló nyilvántartásba vételhez köthetı bőncselekmények elleni küzdelem 

érdekében a tagállamoknak az újbóli nyilvántartásba vételkor rádiófrekvenciás azonosító 

címkét (chipet) kell kibocsátaniuk. Ily módon a bőnüldözı hatóságok mindenkor ellenırizhetik, 

hogy a rendszámtáblát a megfelelı jármővön használják-e. 

Módosítás  74 
Rendeletre irányuló javaslat 
10 cikk – 2 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. azok a feltételek, amelyeknek eleget 
tenni ahhoz, hogy a vállalkozások 
megfeleljenek a 8. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott 
követelményeknek; 

törölve 

 

Módosítás  75 
Rendeletre irányuló javaslat 
10 cikk – 3 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. a kicserélt adatok formátuma, a 
mőszaki eljárások, hozzáférési eljárások 
és biztonsági mechanizmusok, valamint a 
9a. cikkben említett RFID-címkék 
formátuma és modellje. 
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Módosítás  76 
Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság 10. cikkben említett 

feljogosítása e rendelet hatályba lépésétıl 
kezdve meghatározatlan idıre szól. 

(2) A Bizottság 10. cikkben említett 

feljogosítása az e rendelet hatályba 
lépésétıl számított ötéves idıszakra szól. A 
Bizottság legkésıbb hat hónappal az 
ötéves idıtartam vége elıtt jelentést készít 
a felhatalmazás alapján hozott 
intézkedésekrıl. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem emel 
kifogást legkésıbb három hónappal az 
egyes idıtartamok vége elıtt, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyezı 
idıtartamra. 

Indokolás 

Ez a Parlament álláspontját tükrözi, miszerint a felhatalmazás nem szólhat határozatlan idıre, 

a felhatalmazás meghosszabbítása elıtt pedig a Bizottságnak jelentést kell készítenie arról, 

hogyan használta hatáskörét. 

Módosítás  77 
Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésıbb [négy évvel a 
rendelet hatályba lépését követıen] 

jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak e rendelet értékelésérıl. A 
Bizottság szükség esetén megfelelı 

javaslatokat nyújt be e rendelet 

módosítására és más uniós jogi aktusokkal 

történı összehangolására, különös 

tekintettel azokra a lehetıségekre, 

amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat 

terhelı adminisztráció tovább 

egyszerősíthetı. 

A Bizottság legkésıbb [két évvel a rendelet 
hatályba lépését követıen] jelentést nyújt 

be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak e rendelet értékelésérıl. E 
jelentés különösen a rendeletnek a 
különbözı tagállamokban való 
alkalmazásáról tájékoztat. A Bizottság 
szükség esetén megfelelı javaslatokat 

nyújt be e rendelet módosítására és más 

uniós jogi aktusokkal történı 

összehangolására, különös tekintettel 

azokra a lehetıségekre, amelyekkel a 

polgárok és vállalkozásokat terhelı 

adminisztráció tovább egyszerősíthetı. 
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Indokolás 

Azon idıszak lerövidítése, amely után a Bizottságnak jelentést kell benyújtania a Parlamentnek 

és a Tanácsnak, javítja a jogalkotói ellenırzést. 

Módosítás  78 
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]-
tól/tıl alkalmazandó. 

Ez a rendelet xxxx [dátum beillesztendı: a 
rendelet hatályba lépése után három 

évvel]-tól/tıl alkalmazandó. 

 

Módosítás  79 
Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet 
 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Tétel Az 
1999/37/E

K 
irányelvb

en 
szereplı 
harmoniz
ált kódok 

1. Nyilvántartó ország -- 

2. Rendszám (A) 

3. A jármő elsı nyilvántartásba vételének idıpontja (B) 

4. Forgalmi engedély száma(i) -- 

5. A forgalmi engedélyt kiállító hatóság neve -- 

6. Jármő: márka (D.1) 

7. Jármő: típus 

- típusváltozat (ha van); 

- változat (ha van) 

(D.2) 

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

9. Alvázszám (azonosító szám) (E) 

10. Tömeg: mőszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg, a motorkerékpárok 

kivételével 

(F.1) 

11. Tömeg: a nyilvántartást végzı tagállamban forgalomban lévı jármő legnagyobb 

megengedett terhelt tömege 

(F.2) 

12. Az üzemelı jármő tömege karosszériával, és vontató jármő esetében a 

vonószerkezettel együtt, az M1 kategóriától eltérı minden más kategória esetében 

(G) 

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

14. Annak a nyilvántartásba vételnek az idıpontja, amelyre ez a forgalmi engedély (I) 
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vonatkozik 

15. Típusengedély száma (ha van) (K) 

16. Tengelyek száma (L) 

17. Tengelytávolság (mm-ben) (M) 

18. 3500 kg-ot meghaladó össztömegő jármőveknél a mőszakilag megengedett 

legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban) 

(N.1) 

19. 3500 kg-ot meghaladó össztömegő jármőveknél a mőszakilag megengedett 

legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen 

(N.2) 

20. 3500 kg-ot meghaladó össztömegő jármőveknél a mőszakilag megengedett 

legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen 

(N.3) 

21. 3500 kg-ot meghaladó össztömegő jármőveknél a mőszakilag megengedett 

legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen 

(N.4) 

22. 3500 kg-ot meghaladó össztömegő jármőveknél a mőszakilag megengedett 

legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen 

(N.5) 

23. a pótkocsi mőszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: fékezett (kg-

ban) 

(O.1) 

24. a pótkocsi mőszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: fékezetlen 

(kg-ban) 

(O.2) 

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

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

áll) 

(P.2) 

27. Motor: a tüzelıanyag 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 jármő színe (R)  

32. Szállítható személyek száma: ülıhelyek száma a jármővezetıt 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. Szennyezıanyag-kibocsátás: CO (g/km-ben vagy g/kWh-ban) (V.1) 

39. Szennyezıanyag-kibocsátás: HC (g/km-ben vagy g/kWh-ban) (V.2) 

40. Szennyezıanyag-kibocsátás: NOx (g/km-ben vagy g/kWh-ban) (V.3) 

41. Szennyezıanyag-kibocsátás: HC + NOx (g/km-ben) (V.4) 

42. Szennyezıanyag-kibocsátás: dízelmotornál a részecskék (g/km-ben vagy g/kWh-

ban) 

(V.5) 

43. Szennyezıanyag-kibocsátás: dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható 

(min-1-ben) 

(V.6) 

44. Szennyezıanyag-kibocsátás: CO2 (g/km-ben) (V.7) 

45. Szennyezıanyag-kibocsátás: összevont tüzelıanyag-fogyasztás (l/100 km-ben) (V.8) 

46. Szennyezıanyag-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 mőszaki vizsgálat idıpontja -- 

49. A következı mőszaki vizsgálat idıpontja -- 
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50. Kilométer-óra állása (ha rendelkezésre áll) -- 

51. Jármő megsemmisítése (igen/nem) -- 

52. A megsemmisítési igazolás kiállításának idıpontja
1
  

 

-- 

53. A megsemmisítési igazolást kiállító telephely vagy vállalkozás  -- 

54. A megsemmisítés oka -- 

55. Jármő 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 elvégzendı mőszaki vizsgálat -- 

61. A 9-47. tétel bármelyikének megváltoztatását illetve módosítását követıen 

szükséges további vizsgálatok  

 

 

 

Módosítás 

Tétel Az 
1999/37/E

K 
irányelvb

en 
szereplı 
harmoniz
ált kódok 

1. Nyilvántartó ország -- 

2. Rendszám (A) 

3. A jármő elsı nyilvántartásba vételének idıpontja
2
 

 

(B) 

4. Forgalmi engedély száma(i) -- 

4a. Bejegyzett üzembentartó (B) 

4b. Bejegyzett pénzügyi érdekeltség (adott esetben) -- 

5. A forgalmi engedélyt kiállító hatóság neve -- 

6. Jármő: márka (D.1) 

7. Jármő: típus 

- típusváltozat (ha van); 

- változat (ha van) 

(D.2) 

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

9. Alvázszám (azonosító szám) (E) 

                                                 
1
 Amint arra az elhasználódott jármővekrıl szóló 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv és módosításai hivatkoznak (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).  
2 A 2013/xx/EU (a gépjármővek és pótkocsijaik idıszakos mőszaki vizsgálatáról és a 

2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat (2012/0184(COD)) rendelet meghatározása szerinti muzeális 
jellegő jármővek esetében a nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum hiányában az 
illetékes hatóság figyelembe veheti a gyártás vagy az elsı nyilvántartásba vétel dátumára 
vonatkozóan rendelkezésre álló okirati bizonyítékokat. 
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10. Tömeg: mőszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg, a motorkerékpárok 

kivételével 

(F.1) 

11. Tömeg: a nyilvántartást végzı tagállamban forgalomban lévı jármő legnagyobb 

megengedett terhelt tömege 

(F.2) 

12. Az üzemelı jármő tömege karosszériával, és vontató jármő esetében a 

vonószerkezettel együtt, az M1 kategóriától eltérı minden más kategória esetében 

(G) 

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

13a. Megfelelıségi nyilatkozat (COC) (H) 

14. Annak a nyilvántartásba vételnek az idıpontja, 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 össztömegő jármőveknél a mőszakilag megengedett 

legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban) 

(N.1) 

19. 3500 kg-ot meghaladó össztömegő jármőveknél a mőszakilag megengedett 

legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen 

(N.2) 

20. 3500 kg-ot meghaladó össztömegő jármőveknél a mőszakilag megengedett 

legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen 

(N.3) 

21. 3500 kg-ot meghaladó össztömegő jármőveknél a mőszakilag megengedett 

legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen 

(N.4) 

22. 3500 kg-ot meghaladó össztömegő jármőveknél a mőszakilag megengedett 

legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen 

(N.5) 

23. a pótkocsi mőszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: fékezett (kg-

ban) 

(O.1) 

24. a pótkocsi mőszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: fékezetlen 

(kg-ban) 

(O.2) 

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

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

áll) 

(P.2) 

27. Motor: a tüzelıanyag 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 jármő színe (R)  

32. Szállítható személyek száma: ülıhelyek száma a jármővezetıt 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. Szennyezıanyag-kibocsátás: CO (g/km-ben vagy g/kWh-ban) (V.1) 

39. Szennyezıanyag-kibocsátás: HC (g/km-ben vagy g/kWh-ban) (V.2) 

40. Szennyezıanyag-kibocsátás: NOx (g/km-ben vagy g/kWh-ban) (V.3) 

41. Szennyezıanyag-kibocsátás: HC + NOx (g/km-ben) (V.4) 

42. Szennyezıanyag-kibocsátás: dízelmotornál a részecskék (g/km-ben vagy g/kWh-

ban) 

(V.5) 

43. Szennyezıanyag-kibocsátás: dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható 

(min-1-ben) 

(V.6) 
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44. Szennyezıanyag-kibocsátás: CO2 (g/km-ben) (V.7) 

45. Szennyezıanyag-kibocsátás: összevont tüzelıanyag-fogyasztás (l/100 km-ben) (V.8) 

46. Szennyezıanyag-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 mőszaki vizsgálat idıpontja -- 

49. A következı mőszaki vizsgálat idıpontja -- 

50. Kilométer-óra állása -- 

51. Jármő megsemmisítése (igen/nem) -- 

52. A megsemmisítési igazolás kiállításának idıpontja
1
  

 

-- 

53. A megsemmisítési igazolást kiállító telephely vagy vállalkozás  -- 

54. A megsemmisítés oka -- 

55. Jármő ellopása (igen/nem) -- 

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

57. Inaktív nyilvántartás -- 

58. Felfüggesztett nyilvántartás -- 

59. Rendszámváltozás -- 

59a. Átalakított jármő (igen/nem) -- 

60. Baleset okozta súlyos károsodás után elvégzendı mőszaki vizsgálat -- 

61. A 9-47. tétel bármelyikének megváltoztatását illetve módosítását követıen 

szükséges további vizsgálatok  

 

61a. Exportált jármő (igen/nem)  

61b. Az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának idıpontja  

61c. Kilométer-óra állása az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának 
idıpontjában 

 

Indokolás 

A 4b. pont kapcsán: bizonyos típusú lízingek esetében a tulajdoni jogcímet a lízingelıre 

ruházzák. A lízing idıtartamában azonban a jármővezetı nem vetetheti szabadon újbóli 

nyilvántartásba a jármővet. Azon tagállamok, amelyekben ilyen típusú termékeket kínálnak, 

általában nyilvántartásba veszik a „pénzügyi érdekeltséggel” rendelkezı felet. A 13a. pont 

kapcsán: a jármővek importja/exportja megfelelıségi tanúsítvány nélkül nem lehetséges. 50. 

pont: a tagállamoknak a csalás elleni küzdelem jegyében az újbóli nyilvántartásba vételkor meg 

kellene osztaniuk a jármő kilométer-órájának állására vonatkozó információkat. Az 59a. pont 

kapcsán: a lízingelt vagy bérelt jármőveket általában nem „lopott” jármővekként sorolják be. A 

rendırségi szolgálatok többsége az „átalakított” besorolást alkalmazza. 

Módosítás  80 
Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – 1 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az információcsere interoperábilis 1. Az információcsere interoperábilis 

                                                 
1
 Amint arra az elhasználódott jármővekrıl szóló 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv és módosításai hivatkoznak (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).  
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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 meglévı 
szoftveralkalmazásokat használ fel. 

elektronikus berendezések alkalmazásával 

történik, anélkül, hogy más adatbázisok 

használata szükségessé válna. Az 
információcsere költséghatékony és biztos 

módon történik, és biztosítja az átadott 
adatok biztonságát és védelmét az Eucaris 
használatával. 

Indokolás 

Már létezik egy, a tagállamok birtokában lévı és általuk alkalmazott, teljes mértékben 

mőködıképes információs rendszer, az EUCARIS, amelyet már most is alkalmaznak az újbóli 

nyilvántartásba vételhez, amint arról az e dossziéról tartott IMCO-meghallgatás is 

tanúbizonyságot tett. Ez a megközelítés eredményesebb és költséghatékonyabb, mint az 

EUCARIS-tól eltérı új rendszerek bevezetése. 

Módosítás  81 
Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – 3 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. Az 1. pontban említett 

szoftveralkalmazás kezelésébıl, 

használatából és fenntartásából eredı 

költségeit valamennyi tagállam maga 

viseli. 

3. Az 1. pontban említett 

szoftveralkalmazás kezelésébıl, 

használatából és fenntartásából eredı 

költségeit valamennyi tagállam maga viseli 
anélkül, hogy további pénzügyi terheket 
okozna a polgárok és a vállalkozások 
számára. 

 
 


