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A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok  ***I 

Az Európai Parlament 2013. július 2-án elfogadott módosításai a járművek 

nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz 

(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))1 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Indokolt bevezetni a gépjármű 

nyilvántartásból való törlését többek között 

azokban az esetekben, amikor a járművet 

egy másik tagállamban újból 

nyilvántartásba vették, valamint ha a jármű 

bontásra vagy selejtezésre került. 

(3) Indokolt bevezetni a gépjármű 

nyilvántartásból való törlését a 

nyilvántartásba vétel szerinti tagállamban, 
többek között azokban az esetekben, 

amikor a járművet egy másik tagállamban 

újból nyilvántartásba vették, valamint ha a 

jármű bontásra vagy selejtezésre került. 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az adminisztratív terhek csökkentése, 

és a tagállamok közötti információcsere 

megkönnyítése érdekében a járművekre 

vonatkozó adatokat tagállami nyilvántartási 

rendszerekben célszerű tárolni. 

(4) Az adminisztratív terhek csökkentése, 

és a tagállamok közötti információcsere 

megkönnyítése érdekében a járművekre 

vonatkozó adatokat tagállami elektronikus 

nyilvántartási rendszerekben célszerű 

tárolni. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

                                                 
1 Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes 

bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0199/2013). 



 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

 (4a) mivel ezeknek a sajátosan a csalás és 

a lopott járművek illegális 

kereskedelmének leküzdését és a műszaki 

vizsgálati bizonyítvány érvényességének 

ellenőrzését célzó ellenőrzéseknek a 

megkönnyítése érdekében helyénvaló 

hatékony információcserén alapuló szoros 

együttműködést létesíteni a tagállamok 

között a nemzeti elektronikus adatbázisok 

létrehozásával; 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1999/37/EK irányelv 

2 cikk – e és f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „forgalmi engedély bevonása”: az a 

korlátozott időtartam, amely alatt a jármű 

nem használható a közúti közlekedésben; a 

bevonást követően a nyilvántartásbavételi 

eljárást nem kell újból lefolytatni; 

e) „forgalmi engedély felfüggesztése”: 

közigazgatási rendelkezés, amely 

elrendeli, hogy a jármű korlátozott 

időtartamig nem használható a közúti 

közlekedésben, amelynek leteltével – 

amennyiben a felfüggesztés okai 

megszűnnek – a jármű újra használatba 

vehető, anélkül, hogy a nyilvántartásba 

vételi eljárást újból le kellene folytatni; 

f) „forgalmi engedély törlése”: a jármű 

közúti közlekedésben való használatára 

szóló engedély végleges törlése; a törlést 

követően a nyilvántartásba vételi eljárást 

újból le kell folytatni. 

f) „forgalmi engedély törlése”: a jármű 

közúti közlekedésben való használatára 

szóló engedély az illetékes hatóság általi 

végleges törlése, amelyet követően – 

amennyiben a járművet újból használni 

kívánják a közúti közlekedésben – a 

nyilvántartásba vételi eljárást újból le kell 

folytatni. A forgalmi engedély jogosultja a 

forgalmi engedély törlésére irányuló 

kérelmet nyújthat be az illetékes 

hatósághoz. 

 
(E módosítással összhangban a „bevonás” 

kifejezés helyett a teljes szövegben a 

„felfüggesztés” kifejezést kell beilleszteni.) 



 

 

 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont 

1999/37/EK irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a területükön 

nyilvántartásba vett járművekkel 

kapcsolatos összes adatról elektronikus 

nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartásban 

szereplő adatok tartalmazzák az I. 

melléklet szerinti összes tételt, valamint [az 

időszakos műszaki vizsgálatról szóló] 

XX/XX/XX rendelet alapján végzett 

kötelező időszakos műszaki vizsgálatok 

eredményeit. A tagállamok a járművek 

műszaki adatait az illetékes hatóságok vagy 

az időszakos műszaki vizsgálatokat végző 

vizsgálóállomások számára elérhetővé 

teszik. 

(4) A tagállamok a területükön 

nyilvántartásba vett járművekkel 

kapcsolatos összes adatról elektronikus 

nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartásban 

szereplő adatok tartalmazzák az I. 

melléklet II.4.–II.7. pontjában 

meghatározott adatokat, valamint [az 

időszakos műszaki vizsgálatról szóló] 

XX/XX/XX rendelet alapján végzett 

kötelező időszakos vagy egyéb műszaki 

vizsgálatok eredményeit. A tagállamok a 

járművek műszaki adatait az illetékes 

hatóságok vagy az időszakos műszaki 

vizsgálatokat végző vizsgálóállomások 

számára elérhetővé teszik. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont 

1999/37/EK irányelv 

3 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A bevonás mindaddig érvényes, amíg az 

érintett jármű sikeresen nem teljesíti az 

újabb műszaki vizsgálatot. A műszaki 

vizsgálat sikeres teljesítését követően a 

gépjármű-nyilvántartó hatóság 

haladéktalanul újból engedélyezi a jármű 

közúti forgalomban való használatát. 

A bevonás mindaddig érvényes, amíg az 

érintett jármű sikeresen nem teljesíti az 

újabb műszaki vizsgálatot. A műszaki 

vizsgálat sikeres teljesítését követően a 

gépjármű-nyilvántartó hatóság 

haladéktalanul újból engedélyezi a jármű 

közúti forgalomban való használatát; új 

nyilvántartásba vételi eljárás nem 



szükséges. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont 

1999/37/EK irányelv 

3 a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amikor egy tagállami gépjármű-

nyilvántartó hatóság értesítést kap arról, 

hogy egy járművet a 2000/53/EK irányelv 

értelmében elhasználódott járműnek 

minősítettek, törli a jármű forgalmi 

engedélyét, és ezt az információt feltünteti 

a nyilvántartásban. 

(2) Amennyiben egy tagállami gépjármű-

nyilvántartó hatóság értesítést kap arról, 

hogy egy járművet az elhasználódott 

járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 
2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv értelmében elhasználódott 

járműnek minősítettek, törli a jármű 

forgalmi engedélyét, és ezt az információt 

feltünteti a nyilvántartásban. A forgalmi 

engedély törlését követően a 

nyilvántartásba vételi eljárást nem kell 

újból lefolytatni. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont 

1999/37/EK irányelv 

5 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. Az 5. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

4. Az 5. cikk a következő bekezdésekkel 

egészül ki: 

„(3) Amikor egy tagállam értesítést kap 

arról, hogy egy járművet egy másik 

tagállamban újból nyilvántartásba vettek, a 

járművet törli a saját területén 

nyilvántartásba vett járművek közül.” 

„(3) Amennyiben egy tagállam értesítést 

kap arról, hogy egy járművet egy másik 

tagállamban újból nyilvántartásba vettek, a 

járművet törli a saját területén 

nyilvántartásba vett járművek közül. 

 (3a) Amennyiben a járművet újból 

regisztrálják egy másik tagállamban és a 

legutóbbi műszaki vizsgálat igazolását a 

következő műszaki vizsgálat időpontjának 

megjelölésével együtt feltüntetik a 

forgalmi engedélyen, az a tagállam, 

amelyben a jármű újbóli nyilvántartásba 



vételére sor került, az új forgalmi 

engedély kibocsátásakor elismeri a 

műszaki vizsgálati bizonyítvány 

érvényességét, illetve – feltéve, hogy a 

műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényes 

az újbóli nyilvántartásba vétel helyét 

képező tagállamban alkalmazott vizsgálati 

időközök szempontjából – erről 

nyilatkozatot tesz az új forgalmi 

engedélyen. 

 (3b) Amennyiben a jármű tulajdonosa 

megváltozik, és a legutóbbi műszaki 

vizsgálat igazolását a következő műszaki 

vizsgálat időpontjának megjelölésével 

együtt feltüntetik a forgalmi engedélyen, 

az érintett tagállam az új forgalmi 

engedély kibocsátásakor az új tulajdonos 

részére elismeri a műszaki vizsgálati 

bizonyítvány érvényességét és erről 

nyilatkozatot tesz az új forgalmi 

engedélyen.” 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1999/37/EK irányelv 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  A 6. cikkben említett felhatalmazás 

e rendelet hatálybalépésének időpontjától 

határozatlan időre szól. 

(2)  A 6. cikkben említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó hatáskört az ezen 

irányelv hatálybalépésének időpontjától 

számított ötéves időtartamra a Bizottságra 

ruházzák. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam vége előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. 

Amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács legalább három hónappal az egyes 

időszakok vége előtt nem emel kifogást a 

meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra. 

 

 



Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 6 a pont (új) 

1999/37/EK irányelv 

9 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. A 9. cikk helyébe a következő szöveg 

lép: 

 „A tagállamok segítik egymást ennek az 

irányelvnek a megvalósításában. Két- és 

többoldalú szinten cserélhetik ki 

információikat különösen abból a célból, 

hogy még mielőtt a jármű bármilyen 

nyilvántartásba vétele megtörténne, 

szükség esetén tisztázzák a jármű jogi 

helyzetét abban a tagállamban, ahol azt 

előzőleg nyilvántartásba vették. Ez az 

ellenőrzés egy elektronikus hálózat 

használatával is történhet, a nemzeti 

elektronikus adatbázisok más tagállamok 

számára történő hozzáférhetővé tételével.” 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 6 b pont (új) 

1999/37/EK irányelv 

I melléklet – II.5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6b. Az I melléklet II.5. (6c.) az alábbi 

ponttal egészül ki: 

 „(Y) a műszaki vizsgálat igazolása 

(például pecsét, időpont, aláírás) és a 

következő műszaki vizsgálat időpontja 

(szükség szerinti gyakorisággal 

ismétlendő).” 

 

 


