
EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS 

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a másik tagállamban nyilvántartásba 
vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: 
http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 27/02) 

I. Bevezetés 

I.1. Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal 

1. 2012. április 4-én a Bizottság elfogadta a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső 
piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot 
(„a javaslat”) ( 1 ). A Bizottság egyeztetés céljából még ugyanezen a napon elküldte a javaslatot az európai 
adatvédelmi biztosnak. 

2. Az európai adatvédelmi biztosnak már a javaslat elfogadása előtt lehetősége nyílt arra, hogy előter
jessze nem hivatalos észrevételeit. Ezen észrevételek nagy részét a javaslat figyelembe vette. Ennek eredmé
nyeként megerősödtek a javaslatban szereplő adatvédelmi biztosítékok. 

3. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a Bizottság hivatalosan egyeztetett vele, továbbá hogy a 
javaslat preambuluma hivatkozik erre az egyeztetésre. 

I.2. A javaslat célkitűzése és hatálya 

4. A javaslat célkitűzése a másik tagállamban nyilvántartott járművek nyilvántartásba vételével kapcso
latos alakiságok és feltételek egyszerűsítése. Célja továbbá, hogy felszámolja az áruk szabad mozgása előtt 
álló akadályokat és a polgárok számára megkönnyítse az őket megillető uniós jogok gyakorlását. A javaslat 
kizárólag a járművek újbóli nyilvántartásba vételével, és nem a járművek eredeti nyilvántartásba vételi 
eljárásával kapcsolatos részletes szabályokra összpontosít. 

5. A gépjárművek nyilvántartásba vétele a járművek közúti forgalomba helyezésére vonatkozó hatósági 
engedély kiadását jelenti, ami a járművek azonosítását és a rendszám kiadását is magában foglalja. A 
nyilvántartásba vételi eljárás végeztével a tagállamok forgalmi engedélyt bocsátanak ki, amely tanúsítja, 
hogy a járművet valamelyik tagállamban nyilvántartásba vették. Számos olyan körülmény merülhet fel, 
amikor a forgalmi engedély jogosultjának a járművet egy másik tagállam járműnyilvántartó hatóságánál 
újból nyilvántartásba kell vetetnie. Ezért a javaslat: 

— pontosítja, hogy az egyik tagállamból a másikba átvitt gépjárművet melyik tagállamban kell nyilvántar
tásba venni, 

— lerövidíti az újbóli nyilvántartásba vételi eljárást, és 

— rendelkezik a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítéséről, ami magában foglalja a másik 
tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését, valamint a nyilvántar
tást végző nemzeti hatóságok közötti adatcsere elősegítését. 

I.3. Az európai adatvédelmi biztos észrevételeinek hatálya 

6. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a korábban tett nem hivatalos észrevételeinek többségét 
figyelembe vették a javaslatban. Ebben a véleményben az európai adatvédelmi biztos ezért csupán röviden 
ismerteti az adatvédelem fontosságát a járművek újbóli nyilvántartásba vételével kapcsolatban. Ezt követően 
néhány újabb ajánlást tesz a nemzeti gépjármű-nyilvántartások közötti adatcserével kapcsolatos konkrét 
adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban.
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( 1 ) COM(2012) 164.

http://www.edps.europa.eu


III. Következtetés 

30. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a javaslat kellőképpen figyelembe veszi az adatvédelmi 
követelményeket, és hogy számos különleges adatvédelmi biztosítékot kifejezetten felvettek a javaslatba, 
különösen annak 7. cikkébe. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli továbbá, hogy a javaslat I. melléklete 
egyértelműen megállapítja a járműnyilvántartó hatóságok között kicserélhető adatok különleges jegyzékét. 

31. Az európai adatvédelmi biztos ezenkívül a következőket ajánlja: 

— meg kell határozni, hogy mit takar pontosan „A megsemmisítés okai” kifejezés, amely az I. mellékletben 
meghatározott választható mezők között szerepel, 

— a 4. cikk (3) bekezdésében pontosítani kell, hogy a gépjármű-nyilvántartó hatóságra csak akkor vonat
kozik az I. melléklet szerinti információk más illetékes hatóságoktól való beszerzésére és ezen adatok 
saját nyilvántartásába való átvezetésére vonatkozó kötelezettség, ha az illetékes címzett hatóság az uniós 
jognak és/vagy saját nemzeti jogának értelmében feldolgozhatja ezeket az adatokat, 

— a 9. cikket ki kell egészíteni azzal, hogy a járműnyilvántartó hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
nyilvánosság könnyen hozzáférhessen a járművek újbóli nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatfeldol
gozási szabályokhoz, amelyeknek magukban kell foglalniuk az adatmegőrzési időszakra vonatkozó, 
valamint a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikkében előírt szükséges tájékoztatást is, 

— a javaslatban pontosítani kell, hogy mely, a II. mellékletben említett szoftveralkalmazást használják majd 
az adatok elektronikus cseréjéhez, és hogy milyen szerepet játszik majd a Bizottság – ha lesz egyáltalán 
bármilyen szerepe – a nemzeti nyilvántartások közötti átjárhatóság megkönnyítésében, 

— biztosítani kell, hogy az adatok egy már meglévő páneurópai infrastruktúrán keresztüli, a nemzeti 
járműnyilvántartó hatóságok közötti cseréje esetén ezeket az adatokat megfelelően elkülönítsék az 
említett infrastruktúrán belül kicserélt más adatoktól, 

— a 7. cikk (4) bekezdését ki kell egészíteni azzal, hogy a Bizottságnak rendszeresen értékelnie kell a 
biztonsági intézkedések megfelelőségét, figyelembe véve a technológiák fejlődését és a kockázatok 
alakulását, valamint adott esetben naprakésszé kell tennie a biztonsági intézkedéseket. 

Kelt Brüsszelben, 2012. július 9-én. 

Giovanni BUTTARELLI 
az európai adatvédelmi biztos helyettese
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