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Pozměňovací návrh 52
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Všechny členské státy mají systém 
registrace motorových vozidel, který 
spočívá ve správním povolení pro uvedení 
vozidla do provozu na pozemních 
komunikacích, v rámci kterého je vozidlo 
identifikováno a je mu přiděleno 
registrační číslo. Mnoho vnitrostátních 
předpisů týkajících se registrace vozidel je 
však protichůdných, složitých a 
zatěžujících. Problémy spojené s registrací 
vozidel tak vytvářejí překážky na vnitřním 
trhu a brání v Unii volnému pohybu 
motorových vozidel, která jsou 
registrována v jiném členském státě.

(1) Všechny členské státy mají systém 
registrace motorových vozidel, který
spočívá ve správním povolení pro uvedení 
vozidla do provozu na pozemních 
komunikacích, v rámci kterého je vozidlo 
identifikováno a je mu přiděleno 
registrační číslo. Mnoho vnitrostátních 
předpisů týkajících se registrace vozidel je 
však protichůdných, složitých a 
zatěžujících. Problémy spojené s registrací 
vozidel tak vytvářejí překážky na vnitřním 
trhu, zejména pokud jde o pohyb 
pracovních sil, a brání v Unii volnému 
pohybu motorových vozidel, která jsou 
registrována v jiném členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Registraci motorových vozidel 
registrovaných v jiném členském státě 
ztěžují obtížné registrační formality v 
členských státech, zejména povinnost 
podrobit tato vozidla doplňkovým 
zkouškám, v rámci kterých má být 
posouzen jejich stav před registrací nebo 
provedena jejich identifikace. Tyto 
formality je tedy třeba zjednodušit, a 

(5) Registraci motorových vozidel 
registrovaných v jiném členském státě 
ztěžují obtížné registrační formality v 
členských státech, zejména povinnost 
podrobit tato vozidla doplňkovým 
zkouškám, v rámci kterých má být 
posouzen jejich stav před registrací nebo 
provedena jejich identifikace. Tyto 
formality je tedy třeba zjednodušit, a 
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zajistit tak volný pohyb motorových 
vozidel a snížit administrativní zátěž pro 
občany, podniky a orgány příslušné pro 
registraci vozidel. Zejména v případě 
občanů nebo podniků, kteří si pořizují 
motorové vozidlo registrované v jiném 
členském státě, je vhodné stanovit 
zjednodušený postup registrace, který 
zahrnuje uznání dokladů vydaných a 
technických prohlídek provedených v 
jiném členském státě a který upravuje 
správní spolupráci mezi příslušnými 
orgány v případě výměny chybějících 
informací.

zajistit tak volný pohyb motorových 
vozidel a snížit administrativní zátěž pro 
občany, podniky a orgány příslušné pro 
registraci vozidel. Zejména v případě 
občanů nebo podniků, kteří si pořizují 
motorové vozidlo registrované v jiném 
členském státě, je vhodné stanovit 
zjednodušený postup registrace vstřícný 
vůči spotřebitelům, který zahrnuje uznání 
dokladů vydaných a technických prohlídek 
provedených v jiném členském státě a 
který upravuje správní spolupráci mezi 
příslušnými orgány v případě výměny 
chybějících informací.

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Othmar Karas, Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Má-li se usnadnit občanům či 
podnikům, zejména těm, kteří si pořizují 
motorové vozidlo registrované v jiném 
členském státě, uznávání osvědčení o 
registraci, je třeba jeho formu ve všech 
členských státech harmonizovat v souladu 
se směrnicí Rady 1999/37/ES.

Or. en

Odůvodnění

Jednotné osvědčení o registraci zajišťuje identifikaci držitele vozidla v případě dopravní 
nehody. 

Pozměňovací návrh 55
Toine Manders



AM\938979CS.doc 5/41 PE513.178v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Občané a podniky by rovněž měli mít 
možnost vybrat si pro registrační značku 
nebo registrační značku s omezenou 
platností sloužící k převodu vozidla mezi 
barvami země a barvami Unie, aby vozidla 
pořízená v jiném členském státě mohli 
znovu registrovat či případně dočasně 
registrovat pro účely převodu.  

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Toto nařízení by mělo zohlednit 
skutečnost, že původní dokumentace 
některých historických vozidel není 
kompletní, a to buď z toho důvodu, že 
dané vozidlo bylo vyřazeno z provozu a 
poté opět restaurováno, nebo proto, že 
bylo vyrobeno předtím, než byl zaveden 
systém registrace daného členského státu, 
nebo případně proto, že bylo původně 
používáno k závodním či vojenským 
účelům. Nařízení by mělo umožnit 
zákonný převod těchto vozidel mezi 
členskými státy a jejich opětovnou 
registraci pouze na základě dostupných 
průkazných dokladů o datu jejich výroby 
nebo první registraci v případě, že jsou 
tato vozidla stará nejméně 30 let.   

Or. en
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Odůvodnění

Pro „historická vozidla“ je třeba stanovit výjimku.

Pozměňovací návrh 57
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ve snaze zajistit jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby 
stanovila společné postupy a specifikace 
pro softwarovou aplikaci, která je nezbytná 
pro elektronickou výměnu údajů o 
registraci vozidla, včetně formátu 
sdílených údajů, technických postupů 
elektronické konzultace vnitrostátních 
elektronických registrů a přístupu do těchto 
registrů, postupů týkajících se přístupu a 
bezpečnostních mechanismů, a formát a 
vzor osvědčení o služební registraci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí,

(14) Ve snaze zajistit jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby 
stanovila společné postupy a specifikace 
pro softwarovou aplikaci, totiž pro 
Evropský informační systém vozidel a 
řidičských oprávnění (EUCARIS), která je 
nezbytná pro elektronickou výměnu údajů 
o registraci vozidla, včetně formátu 
sdílených údajů, technických postupů 
elektronické konzultace vnitrostátních 
elektronických registrů a přístupu do těchto 
registrů, postupů týkajících se přístupu a 
bezpečnostních mechanismů, a formát a 
vzor osvědčení o služební registraci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí,

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Má-li být Evropský informační 
systém vozidel a řidičských oprávnění 
(EUCARIS) používán pro účely 
stávajícího nařízení, měly by Komise a 
členské státy zajistit, aby se v plné míře 
uplatňoval a byl plně funkční.

Or. en

Odůvodnění

Všech 27 členských států Evropské unie by do roku 2013 mělo uplatňovat systém EUCARIS 
pro výměnu informací o vozidlech a řidičských oprávněních, což do této doby nebylo možné, 
hlavně kvůli organizačním a právním problémům.

Pozměňovací návrh 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tímto nařízením nejsou dotčena 
svrchovaná práva členských států ve 
fiskální oblasti, pokud jde o uvalení a 
vybírání platných daní v souvislosti 
s vozidly, na něž se toto nařízení vztahuje.   

Or. en

Odůvodnění

Tento text je vhodné do článku 1 začlenit proto, aby se zaručilo, že práva ve fiskální oblasti 
nebudou zavedením tohoto nařízení dotčena. Cílem navrhovaného nařízení je zjednodušit 
náležitosti a podmínky pro registraci vozidel, která byla již zaregistrována v jiném členském 
státě, a proto by nemělo žádným způsobem zasahovat do práva vybírat daně z vozidel, jež se 
do konkrétního členského státu převádí.

Pozměňovací návrh 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Tímto nařízením není dotčeno právo 
členských států přijmout nezbytná právní 
opatření s cílem předcházet vyhýbání se 
daňovým povinnostem ve vztahu 
k vozidlům, na něž se toto nařízení 
vztahuje.   

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na právo členských států přijmout nezbytná opatření tehdy, dochází-li k vyhýbání se 
daňovým povinnostem, je vhodné do článku 1 začlenit proto, aby se zabránilo situaci, kdy by
navrhované nařízení neúmyslně vedlo k praktikám, jejichž smyslem je vyhýbání se daňovým 
povinnostem. 

Pozměňovací návrh 61
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „držitelem osvědčení o registraci“ osoba, 
na jejíž jméno je vozidlo v členském státě 
registrováno;

3. „držitelem osvědčení o registraci“ 
fyzická nebo právní osoba, na jejíž jméno 
je vozidlo v členském státě registrováno; v 
případě leasingové smlouvy je „držitelem 
osvědčení o registraci“ rovněž fyzická 
nebo právní osoba, která má vozidlo 
dočasně v držení na základě smlouvy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. „držitelem vozidla“ osoba, která je 
uvedená v osvědčení o registraci a která 
není osobou, na niž je vozidlo 
zaregistrované.

Or. hu

Odůvodnění

V čl. 2 odst. 3 návrhu Komise je osoba, na jejíž jméno je vozidlo registrováno, definována 
jako držitel osvědčení o registraci. V praxi však nemusí být osoba uvedená v osvědčení 
o registraci osobou, na jejíž jméno je vozidlo registrováno. Příkladem by mohla být vozidla 
pořízená na základě leasingové smlouvy, v jejichž případě je majitelem osoba uvedená v 
osvědčení o registraci, zatímco držitel osvědčení o registraci je držitelem vozidla.

Pozměňovací návrh 63
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát může na svém území 
požadovat registraci vozidla registrovaného 
v jiném členském státě pouze v případě, že 
má držitel osvědčení o registraci na jeho 
území obvyklé bydliště.

1. Členský stát může na svém území 
požadovat registraci vozidla registrovaného 
v jiném členském státě pouze v případě, že 
má držitel osvědčení o registraci nebo 
uživatel vozidla na jeho území obvyklé 
bydliště.

Or. fi

Pozměňovací návrh 64
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členským státem, ve kterém má držitel Členským státem, ve kterém má držitel 
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osvědčení o registraci obvyklé bydliště, je: osvědčení o registraci nebo uživatel 
vozidla obvyklé bydliště, je:

Or. fi

Pozměňovací návrh 65
Daniël van der Stoep

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínkami uvedenými v bodech i) a ii) 
není dotčeno právo členských států klást 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů zvláštní požadavky týkající se 
určení obvyklého bydliště fyzických osob.   

Or. nl

Pozměňovací návrh 66
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členský stát může, pokud si tuto 
možnost zvolí, stanovit, že zapsání do 
registru obyvatel je jediným kritériem pro 
určení místa pobytu fyzických osob. V 
případě pobočky či jakéhokoli jiného 
usazení právnické osoby je však registrace 
platná pouze pro pohyb v rámci dotčeného 
členského státu. Členský stát může 
uplatňovat stejná omezení s cílem umožnit 
občanům Unie, kteří v dané zemi nemají 
bydliště, zaregistrovat vozidla, která si
přejí využívat na území tohoto členského 
státu.    

Or. it
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Odůvodnění

Na základě evropských ustanovení o pobytu v členských státech mohou být občané zapsáni do 
registru místních obyvatel, pokud délka jejich pobytu přesahuje tři měsíce. Vzhledem k tomu 
by se tedy stejné kritérium, které představuje určitou formu registrace a poskytuje jistotu, 
mělo povolit pro účely stanovení nároku na registraci vozidla. Navíc by se ze zřejmých 
důvodů mělo občanům umožnit držet vozidlo v jiném členském státu bez ohledu na jejich 
místo pobytu.

Pozměňovací návrh 67
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Při přepravě vozidla přes hranice musí 
být řidič schopen předložit průkazný 
doklad o tom, že je vozidlo drženo a 
používáno zákonným způsobem. Členské 
státy mohou pro účely získání informací 
stanovit a upravovat kontroly vozidel 
registrovaných v jiných členských státech, 
která se pohybují na jejich území. V 
případech, kdy to uznají za vhodné, 
mohou osvědčení o registraci odejmout na 
dobu nepřesahující 30 dnů, povolí však 
pohyb vozidla na dobu určitou za 
předpokladu, že je řidič fyzická osoba 
s nahlášeným pobytem nebo je držitelem 
řidičského průkazu vystaveného v daném 
členském státě, nebo pokud na základě 
dokladů, které má řidič u sebe, nelze 
usuzovat, že žije v zahraničí, ani zjistit
důvod, na základě kterého je vozidlo 
drženo. Ukáže-li se, že bylo vozidlo 
neoprávněně používáno či registrováno, je 
osvědčení odebráno na trvalo. Členský 
stát, v němž je vozidlo registrováno, je o 
dočasném i trvalém odebrání osvědčení 
uvědomen.  

Or. it
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Odůvodnění

Jedná se o jednoduchý a účinný způsob, jak zabránit obcházení a porušování zákona, pokud 
jde o držení a užívání vozidel ( jímž lze regulovat zároveň jejich registraci) v rámci EU. 
Majitele a řidiče vozidel, kteří se vydají do jiného státu, než ve kterém je jejich vozidlo 
registrováno, nutí převzít plnou odpovědnost a zároveň usnadňuje provádění kontrol vozidel.

Pozměňovací návrh 68
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud držitel osvědčení o registraci mění 
své obvyklé bydliště do jiného členského 
státu, musí o registraci vozidla 
registrovaného v jiném členském státě 
požádat ve lhůtě šesti měsíců po příjezdu.

Pokud držitel osvědčení o registraci mění 
své obvyklé bydliště do jiného členského 
státu, musí

a) bez prodlení informovat orgán 
příslušný pro registraci vozidel dotčeného 
členského státu;  
b) o registraci vozidla registrovaného v 
jiném členském státě požádat ve lhůtě tří
měsíců po příjezdu.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud držitel osvědčení o registraci mění 
své obvyklé bydliště do jiného členského 
státu, musí o registraci vozidla 
registrovaného v jiném členském státě 
požádat ve lhůtě šesti měsíců po příjezdu.

Pokud držitel osvědčení o registraci nebo 
držitel vozidla mění své obvyklé bydliště 
do jiného členského státu, musí o registraci 
vozidla registrovaného v jiném členském 
státě požádat ve lhůtě tří měsíců po 
příjezdu.
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Or. hu

Odůvodnění

Článek 7 směrnice 2004/38/ES dává občanům EU právo na pobyt v jiném členském státě. 
Praxe ukázala, že o registraci vozidla lze požádat ve lhůtě tří měsíců poté, co byla podána 
žádost o povolení k pobytu. 

Pozměňovací návrh 70
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud držitel osvědčení o registraci mění 
své obvyklé bydliště do jiného členského 
státu, musí o registraci vozidla 
registrovaného v jiném členském státě 
požádat ve lhůtě šesti měsíců po příjezdu.

Pokud držitel osvědčení o registraci mění 
své obvyklé bydliště do jiného členského 
státu, musí o registraci vozidla 
registrovaného v jiném členském státě 
požádat ve lhůtě tří měsíců po příjezdu.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud držitel osvědčení o registraci mění 
své obvyklé bydliště do jiného členského 
státu, musí o registraci vozidla 
registrovaného v jiném členském státě 
požádat ve lhůtě šesti měsíců po příjezdu.

Pokud držitel osvědčení o registraci mění 
své obvyklé bydliště do jiného členského 
státu, musí o registraci vozidla 
registrovaného v jiném členském státě 
požádat ve lhůtě šesti měsíců po příjezdu. 
Členské státy mohou vyžadovat kratší 
lhůty pro podání žádostí o novou 
registraci vozidla.    

Or. en
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Odůvodnění

Jelikož se jedná o nařízení, které je přímo použitelné v právních předpisech členských států, je 
třeba udělat prostor těm členským státům, v nichž je již vyžadována okamžitá nová registrace
či registrace v krátké lhůtě.

Pozměňovací návrh 72
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že se změní majitel vozidla 
registrovaného v členském státě a toto 
vozidlo bude převáděno do jiného 
členského státu, v němž má nový majitel 
své obvyklé bydliště, požádá nový majitel 
o registraci vozidla do 30 dnů poté, co 
bylo vozidlo převezeno. 

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během období uvedeného v prvním 
pododstavci nesmí být použití vozidla 
omezeno.

Během lhůt uvedených v prvním a 
druhém pododstavci nesmí být použití 
vozidla omezeno z důvodů týkajících se 
registrace vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Othmar Karas, Toine Manders
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Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členský stát uloží účinné, přiměřené a 
odrazující sankce, pokud držitel osvědčení 
o registraci nepřihlásí své vozidlo během 
lhůty stanovené v čl. 4 odst. 1. Tyto sankce 
mohou obsahovat pokuty či omezovat 
používání vozidla až do té doby, než bude 
žádost o novou registraci vozidla úspěšně 
podána. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vytvořit určitou motivaci k dodržování požadavků tohoto nařízení nebo zavést pokuty, 
pokud držitelé vozidla včas své vozidlo nezaregistrují. 

Pozměňovací návrh 75
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán příslušný pro registraci vozidel 
uzná osvědčení o technických pohlídkách 
vydaná v jiném členském státě v souladu 
s nařízením 2013/xx/EU1.
__________________
1Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o pravidelných technických 
prohlídkách motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel a o zrušení směrnice 
2009/40/ES (2012/0184(COD)). 

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Po obdržení žádosti o novou registraci 
vozidla pocházejícího z jiného členského 
státu uznají orgány pro registraci vozidel 
osvědčení o technické způsobilosti, poté co 
v okamžiku registrace byla ověřena jeho 
platnost. Uznání bude vydáno na stejnou 
dobu, pro jakou je vydáno platné 
osvědčení, s výjimkou případu, kdy 
původní doba platnosti osvědčení 
přesahuje maximální dobu platnosti 
v členském státě, v němž bylo vozidlo nově 
registrováno. V takovém případě se doba 
platnosti sníží na tuto maximální dobu a 
bude počítána od okamžiku, kdy vozidlo 
získalo své původní osvědčení o technické 
způsobilosti. Před vstupem tohoto nařízení 
v platnost si členské státy vzájemně 
poskytnou informace o podobě 
uznávaného osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla a pokyny ke způsobu 
ověřování jeho pravosti.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o znění textu přijatého výborem TRAN na základě nařízení o technických kontrolách 
motorových vozidel ve vztahu k vzájemnému uznávání osvědčení o technické způsobilosti 
vozidel. Tento pozměňovací návrh zajišťuje soudržnost s tímto ustanovením, které bylo určeno 
zejména k usnadnění nových registrací motorových vozidel v Unii. 

Pozměňovací návrh 77
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Fyzické kontroly vozidla registrovaného 
v jiném členském státě mohou orgány 
příslušné pro registraci vozidel provádět 
pouze před registrací vozidla a nastane-li 
některá z níže uvedených situací:

4. Orgány příslušné pro registraci vozidel 
mohou před registrací vozidla z jiného 
členského státu toto vozidlo nejprve 
identifikovat. Technické prohlídky vozidla 
registrovaného v jiném členském státě 
mohou orgány příslušné pro registraci 
vozidel provádět pouze před registrací 
vozidla a nastane-li některá z níže 
uvedených situací:

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud členský stát obdrží oznámení 
o registraci vozidla v jiném členském státě 
v souladu s ustanoveními odstavce 5, 
bezodkladně zruší registraci tohoto 
vozidla na svém území. Tím nejsou 
dotčeny vnitrostátní postupy používané 
pro jejich vymazání z registru vozidel. 

Or. it

Odůvodnění

I navzdory automatickému oznamování zůstávají vnitrostátní postupy používané na vymazání 
vozidel z registru nedotčeny, a to s cílem snížit počet podvodů a především uchránit půjčky, 
které byly poskytnuty k financování vozidla, a půjčky, u nichž vozidlo figuruje jako zástava 
(např. splátkové půjčky na vozidlo, které ještě nebylo plně splaceno).

Pozměňovací návrh 79
Lara Comi
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Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Výběr registračních značek vozidla

1. Při nové registraci vozidla nabízejí 
členské státy možnost zvolit si registrační 
značku v barvách státu či v barvách Unie, 
která může být na přání upravena podle 
osobních požadavků. 
2. V případě, že je registrační značka 
nabízena v barvách Unie, tvoří ji 
v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 2411/98 žluté kódy na modrém pozadí.
3. Možností výběru uvedenou v odstavci 1 
není dotčeno právo členských na 
stanovení vlastních pravidel pro kódy.

Or. it

Odůvodnění

Pro některé druhy společností, například pro autopůjčovny a leasingové společnosti, by bylo 
užitečné, pokud by mohly u svých vozidel používat registrační značky stejné barvy. To by jim 
umožnilo dát svému vozovému parku jednotný vzhled. Registrace zůstane i nadále záležitostí 
členských států, v nichž bylo vozidlo registrováno. Kromě toho mohou výše uvedené 
společnosti, stejně jako kdokoli jiný, získat registrační značku, jež může být na přání upravena 
podle osobních požadavků, což je jedna z možností, která je již v některých členských státech 
nabízena.

Pozměňovací návrh 80
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 1 – písm. d – bod –iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) nemá vozidlo pojištění 
občanskoprávní odpovědnosti z provozu 
vozidla.
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Or. en

Pozměňovací návrh 81
Daniël van der Stoep

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) umožňují vnitrostátní právní předpisy 
členského státu odmítnutí bez ohledu na 
důvod. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 82
Daniël van der Stoep

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodnutí orgánu příslušného pro 
registraci vozidel, kterým tento orgán 
zamítá registraci vozidla registrovaného v 
jiném členském státě, musí být řádně 
odůvodněno. Dotčená osoba může ve 
lhůtě jednoho měsíce od přijetí 
zamítavého rozhodnutí orgán příslušný 
pro registraci vozidel požádat, aby 
rozhodnutí přezkoumal. Součástí žádosti o 
přezkum musí být odůvodnění. Orgán 
příslušný pro registraci vozidel musí své 
rozhodnutí potvrdit nebo zrušit do 
jednoho měsíce od přijetí uvedené žádosti.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 83
Hans-Peter Martin
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodnutí orgánu příslušného pro 
registraci vozidel, kterým tento orgán 
zamítá registraci vozidla registrovaného v 
jiném členském státě, musí být řádně 
odůvodněno. Dotčená osoba může ve lhůtě
jednoho měsíce od přijetí zamítavého 
rozhodnutí orgán příslušný pro registraci 
vozidel požádat, aby rozhodnutí 
přezkoumal. Součástí žádosti o přezkum 
musí být odůvodnění. Orgán příslušný pro 
registraci vozidel musí své rozhodnutí 
potvrdit nebo zrušit do jednoho měsíce od 
přijetí uvedené žádosti.

2. Rozhodnutí orgánu příslušného pro 
registraci vozidel, kterým tento orgán 
zamítá registraci vozidla registrovaného v 
jiném členském státě, musí být řádně 
odůvodněno. Dotčená osoba může ve lhůtě
tří měsíců od přijetí zamítavého rozhodnutí 
orgán příslušný pro registraci vozidel 
požádat, aby rozhodnutí přezkoumal.
Součástí žádosti o přezkum musí být 
odůvodnění. Orgán příslušný pro registraci 
vozidel musí své rozhodnutí potvrdit nebo 
zrušit do tří měsíců od přijetí uvedené 
žádosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodnutí orgánu příslušného pro 
registraci vozidel, kterým tento orgán 
zamítá registraci vozidla registrovaného v 
jiném členském státě, musí být řádně 
odůvodněno. Dotčená osoba může ve lhůtě 
jednoho měsíce od přijetí zamítavého 
rozhodnutí orgán příslušný pro registraci 
vozidel požádat, aby rozhodnutí 
přezkoumal. Součástí žádosti o přezkum 
musí být odůvodnění. Orgán příslušný pro 
registraci vozidel musí své rozhodnutí 
potvrdit nebo zrušit do jednoho měsíce od 
přijetí uvedené žádosti.

2. Rozhodnutí orgánu příslušného pro 
registraci vozidel, kterým tento orgán 
zamítá registraci vozidla registrovaného v 
jiném členském státě, musí být řádně 
odůvodněno. Dotčená osoba může ve lhůtě 
jednoho měsíce od přijetí zamítavého 
rozhodnutí orgán příslušný pro registraci 
vozidel požádat, aby rozhodnutí 
přezkoumal. Součástí žádosti o přezkum 
musí být odůvodnění. Orgán příslušný pro 
registraci vozidel musí své rozhodnutí 
potvrdit nebo zrušit do jednoho měsíce od 
přijetí uvedené žádosti. Po dobu jednoho 
měsíce poté, co byla tato žádost orgánem 
příslušným pro registraci vozidel přijata, 
se dané vozidlo nesmí používat na 
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veřejných pozemních komunikacích.

Or. en

Odůvodnění

V případech, kdy je vozidlo vážně poškozené nebo zničené, nebo pokud vypršela platnost 
osvědčení o jeho technické způsobilosti, by se vozidlo nemělo z důvodu zajištění bezpečnosti 
silničního provozu na veřejných komunikacích používat . 

Pozměňovací návrh 85
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodnutí orgánu příslušného pro 
registraci vozidel, kterým tento orgán 
zamítá registraci vozidla registrovaného v 
jiném členském státě, musí být řádně 
odůvodněno. Dotčená osoba může ve lhůtě 
jednoho měsíce od přijetí zamítavého 
rozhodnutí orgán příslušný pro registraci 
vozidel požádat, aby rozhodnutí 
přezkoumal. Součástí žádosti o přezkum 
musí být odůvodnění. Orgán příslušný pro 
registraci vozidel musí své rozhodnutí 
potvrdit nebo zrušit do jednoho měsíce od 
přijetí uvedené žádosti.

2. Rozhodnutí orgánu příslušného pro 
registraci vozidel, kterým tento orgán 
zamítá registraci vozidla registrovaného v 
jiném členském státě, musí být řádně 
odůvodněno. Dotčená osoba může ve lhůtě 
jednoho měsíce od přijetí zamítavého 
rozhodnutí orgán příslušný pro registraci 
vozidel požádat, aby rozhodnutí 
přezkoumal. Součástí žádosti o přezkum 
musí být odůvodnění. Orgán příslušný pro 
registraci vozidel musí své rozhodnutí 
potvrdit nebo zrušit do jednoho měsíce od 
přijetí uvedené žádosti. Vozidlo se nesmí 
používat na veřejných pozemních 
komunikacích během přezkumu tohoto 
odmítnutí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy uplatní přiměřené a 
odrazující sankce za nedodržení 
povinnosti provést novou registraci ve 
lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 1. Tyto sankce 
mohou být ve formě pokut nebo zabavení 
vozidla, a to až do doby, než bude žádost 
o novou registraci vozidla úspěšně 
podána. Pokuty se neuplatňují nebo jsou 
vráceny zpět, jestliže k nové registraci 
nedošlo v důsledku chyby příslušného 
orgánu členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. O vydání osvědčení o dočasné registraci 
za účelem převodu vozidla do jiného 
členského státu může orgán příslušný pro
registraci vozidel požádat jakákoli osoba, 
která si vozidlo zakoupila v jiném 
členském státě, a jestliže toto vozidlo nemá 
osvědčení o registraci. Osvědčení o 
dočasné registraci je platné po dobu 30 
dnů.

1. O vydání osvědčení o dočasné registraci 
za účelem převodu vozidla do jiného 
členského státu může orgán příslušný pro 
registraci vozidel členského státu, v němž 
bylo vozidlo registrováno, požádat jakákoli 
osoba, která si vozidlo zakoupila v jiném 
členském státě, a jestliže toto vozidlo nemá 
osvědčení o registraci. Osvědčení o 
dočasné registraci je platné po dobu 30 
dnů.

Or. hu

Odůvodnění

Hostitelská země nebude mít podrobné informace o koupeném vozidlu. Takové údaje jsou 
uchovávány v zemi, v níž bylo vozidlo naposledy registrováno (země původu). Proto se 
orgánům dané země jeví účelné vystavit osvědčení o dočasné registraci vozidla.

Pozměňovací návrh 88
Preslav Borissov
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. O vydání osvědčení o dočasné registraci 
za účelem převodu vozidla do jiného 
členského státu může orgán příslušný pro 
registraci vozidel požádat jakákoli osoba, 
která si vozidlo zakoupila v jiném 
členském státě, a jestliže toto vozidlo nemá 
osvědčení o registraci. Osvědčení o 
dočasné registraci je platné po dobu 30 
dnů.

1. O vydání osvědčení o dočasné registraci 
za účelem převodu vozidla do jiného 
členského státu může orgán příslušný pro 
registraci vozidel požádat jakákoli osoba, 
která si vozidlo zakoupila v jiném 
členském státě, a jestliže toto vozidlo nemá 
osvědčení o registraci. Osvědčení o 
dočasné registraci je platné po dobu 30 dnů
a je uznáváno všemi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. O vydání osvědčení o dočasné registraci 
za účelem převodu vozidla do jiného
členského státu může orgán příslušný pro 
registraci vozidel požádat jakákoli osoba, 
která si vozidlo zakoupila v jiném 
členském státě, a jestliže toto vozidlo nemá 
osvědčení o registraci. Osvědčení o 
dočasné registraci je platné po dobu 30 
dnů.

1. O vydání osvědčení o dočasné registraci 
za účelem převodu vozidla do členského 
státu svého bydliště, a sice s cílem 
zaregistrovat vozidlo v tomto státě, může 
orgán příslušný pro registraci vozidel
tohoto členského státu požádat jakákoli 
osoba, která si vozidlo zakoupila v jiném 
členském státě, a jestliže toto vozidlo nemá 
osvědčení o registraci . Osvědčení o 
dočasné registraci je platné po dobu 30 
dnů.

Or. it

Odůvodnění

Každý by měl mít možnost registrovat své vozidlo na dočasnou dobu, mělo by se tak však dít 
pouze s jasným záměrem a takovým způsobem, aby se předešlo veškerým možnostem zneužití 
nebo spekulace.
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Pozměňovací návrh 90
Othmar Karas, Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě zakoupených vozidel se první 
pododstavec rovněž použije na vozidla 
zděděná, získaná výhrou či přijatá jako 
dar, pokud držitel může prokázat, že je 
oprávněn k jejich používání či držení.    

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Po uplynutí doby platnosti potvrzení 
o dočasné registraci má držitel vozidla 
povinnost zaregistrovat své vozidlo 
v cílovém členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zřejmé, že i po uplynutí doby platnosti potvrzení o dočasné registraci musí být 
vozidlo řádně registrováno v cílovém členském státě. 

Pozměňovací návrh 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nebylo uzavřeno pojištění 
občanskoprávní odpovědnosti z provozu 
vozidla, pokud je takové pojištění 
podmínkou k registraci vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Tento důvod k zamítnutí registrace uvedený v článku 5 by měl platit i pro vystavování 
potvrzení o dočasné registraci vzhledem k tomu, že pojištění odpovědnosti z provozu 
motorových vozidel přispívá k ochraně obětí dopravních nehod.

Pozměňovací návrh 93
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nemá vozidlo pojištění 
občanskoprávní odpovědnosti z provozu 
vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Daniël van der Stoep

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) umožňují vnitrostátní právní předpisy 
členského státu odmítnutí bez ohledu na 
důvod. 

Or. nl
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Pozměňovací návrh 95
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely registrace vozidla 
registrovaného v jiném členském státě 
musí orgány příslušné pro registraci 
vozidel poskytnout orgánům příslušným 
pro registraci vozidel v jiných členských 
státech přístup k údajům v úředním registru 
vozidel stanoveným v příloze I.

1. Pro účely registrace vozidla 
registrovaného v jiném členském státě 
musí orgány příslušné pro registraci 
vozidel poskytnout orgánům příslušným 
pro registraci vozidel v jiných členských 
státech přístup k údajům v úředním registru
vozidel stanoveným v bodech 1 až 34, 44 a 
48 až 60 přílohy I. Mohou orgánům 
příslušným pro registraci vozidel v jiných 
členských státech poskytnout přístup k 
údajům v úředním registru vozidel 
stanoveným v bodech 35 až 43, 45 až 47 a 
61 přílohy I. 
Pro účely pododstavce 1 orgány příslušné 
pro registraci vozidel shromažďují údaje 
podle bodů 1 až 34, 44 a 48 až 60 přílohy 
I. Mohou shromažďovat údaje podle bodů 
35 až 43, 45 až 47 a 61 přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odstavce 1 používají orgány 
příslušné pro registraci vozidel
softwarovou aplikaci podle přílohy II.

Pro účely odstavce 1 používají orgány 
příslušné pro registraci vozidel Evropský 
informační systém vozidel a řidičských 
oprávnění (EUCARIS) podle přílohy II.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zajistí, aby se 
Evropský informační systém vozidel a 
řidičských oprávnění uplatňoval ve všech 
členských státech a aby byl plně funkční.

Or. en

Odůvodnění

V současné době si některé členské státy vyměňují informace o vozidlech a řidičských 
oprávněních prostřednictvím systému EUCARIS, ovšem ve všech členských státech tento 
systém ještě uplatňován a funkční není. Pro účinné provádění stávajícího nařízení proto 
Komise zajistí, aby systém EUCARIS fungoval v celé Evropské unii.

Pozměňovací návrh 98
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) neoprávněným dotazům nebo přenosům 
informací;

c) neoprávněným dotazům, přenosům nebo
zveřejnění informací;

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán příslušný pro registraci vozidel 1. Orgán příslušný pro registraci vozidel 
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může vydat jedno nebo několik osvědčení 
o služební registraci vozidel každému 
podniku, který splňuje následující 
kritéria:

může vydat jedno nebo několik osvědčení 
o služební registraci vozidel výrobcům 
vozidel, výrobcům náhradních dílů 
vozidel, opravnám motorových vozidel, 
obchodníkům, technickým službám a 
inspekčním orgánům.

a) je usazen na jeho území;
b) distribuuje vozidla nebo poskytuje 
služby oprav a údržby nebo testování pro 
motorová vozidla;
c) má dobrou pověst a požadovanou 
odbornou způsobilost.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) distribuuje vozidla nebo poskytuje 
služby oprav a údržby nebo testování pro 
motorová vozidla;

b) distribuuje vozidla, přepravuje je přes 
hranice nebo poskytuje služby oprav a 
údržby nebo testování pro motorová
vozidla;

Or. en

Odůvodnění

Společnosti přepravující vozidla přes hranice distributorům by rovněž měly být zahrnuty do 
systémů služební registrace. 

Pozměňovací návrh 101
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány příslušné pro registraci vozidel 
zajistí, aby údaje o vozidle uvedené v 
příloze I byly v jeho registru zaznamenány 
pro každou služební registraci vozidla.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vozidla, pro která bylo vydáno 
osvědčení o služební registraci, lze 
používat jen v případě, že nepředstavují 
přímé a bezprostřední riziko pro 
bezpečnost silničního provozu. Tato 
vozidla nelze využívat pro obchodní 
přepravu osob nebo zboží.

3. Vozidla, pro která bylo vydáno 
osvědčení o služební registraci, lze 
používat jen v případě, že nepředstavují 
přímé a bezprostřední riziko pro 
bezpečnost silničního provozu a že 
disponují povinným osvědčením 
o technické způsobilosti vozidla. Tato 
vozidla nelze využívat pro obchodní 
přepravu osob nebo zboží.

Or. pl

Pozměňovací návrh 103
Daniël van der Stoep

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy nesmějí z důvodů 
týkajících se registrace vozidla bránit 
volnému pohybu vozidel, pro něž bylo 
vydáno osvědčení o služební registraci.

4. Členské státy mohou z důvodů 
týkajících se registrace vozidla bránit 
volnému pohybu vozidel, pro něž bylo 
vydáno osvědčení o služební registraci.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 104
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Osvědčení o služební registraci vozidla 
se vzájemně uznávají ve všech členských 
státech na cesty pro účely převodu vozidla 
či pro kontrolní a zkušební účely.   

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Osvědčení o služební registraci vozidla 
vydaná v některém členském státě jsou 
uznána všemi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Doba platnosti osvědčení o služební 
registraci vozidel nepřekročí tři měsíce. 
Platnost vyprší, jakmile přestává být 
splněno kterékoli z kritérií uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba jasně vymezit dobu platnosti osvědčení o služební registraci.

Pozměňovací návrh 107
Toine Manders

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Výběr registrační značky vozidla

1. Při nové registraci vozidla, dočasné 
registraci v případě převodu nebo služební 
registraci nabízejí členské státy možnost 
zvolit si registrační značku v barvách 
státu či v barvách Unie.
2. V případě, že je registrační značka 
nabízena v barvách Unie, tvoří ji 
v souladu s nařízením Rady (ES) č. 
2411/98 žluté kódy na modrém pozadí.
3. V případě, že je registrační značka 
s omezenou platností sloužící k převodu 
vozidla nabízena v barvách Unie, tvoří ji 
v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 2411/98 modré kódy na žlutém pozadí.
4. Možností výběru uvedenou v odstavci 1 
není dotčeno právo členských na 
stanovení systému pro vnitrostátní kódy.

Or. en

Odůvodnění

Pro některé druhy podniků, například pro autopůjčovny a leasingové společnosti, by bylo 
užitečné, pokud by mohly u svých vozidel používat registrační značky či registrační značky 
s omezenou platností stejné barvy. Společnosti by si tak mohly zvolit jednotný vzhled svého 
vozového parku. Registrace vozidel je i nadále v kompetenci členského státu, v němž je 
vozidlo registrováno.
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Pozměňovací návrh 108
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o registraci vozidel 
v členském státě příslušného orgánu;

a) informace o postupech týkajících se 
registrace vozidel a o dokladech 
předkládaných v členském státě 
příslušného orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o registraci vozidel 
v členském státě příslušného orgánu;

a) informace o registraci vozidel 
v členském státě příslušného orgánu, 
zejména pak o potřebných dokladech, 
poplatcích, předpokládané době čekání na 
rozhodnutí a postupech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 110
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne xxxx [vložit datum:
jeden rok po vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

Použije se ode dne xxxx [vložit datum: tři 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Or. en
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Odůvodnění

Uplatnění tohoto nařízení si vyžádá období delší než jeden rok, neboť zejména vnitrostátní 
orgány pro registraci vozidel budou muset zavést více datových položek s cílem shromáždit 
všechny údaje uvedené v návrhu nařízení pro vozidla, která budou poprvé v příslušném 
členském státu EU nově registrována. Je potřeba zavést nejméně 10 nových datových položek 
pro údaje od výrobců v kombinaci s jinými daty, což si vyžádá rozvoj nových systémů a 
případné zapojení sektoru pojišťovnictví.

Pozměňovací návrh 111
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí

Položka Harmonizované kódy podle směrnice 
1999/37/ES

1. Země registrace --

2. Registrační číslo (A)

3. Datum první registrace vozidla (B)

4. Identifikační číslo (čísla) osvědčení 
o registraci

--

5. Název orgánu, který osvědčení 
o registraci vydal

--

6. Vozidlo: značka (D.1)

7. Vozidlo: typ (D.2)

– varianta (je-li k dispozici),

– verze (je-li k dispozici)

8. Vozidlo: obchodní označení (D.3)

9. Identifikační číslo vozidla (VIN) (E)

10. Hmotnost: maximální technicky 
přípustná hmotnost naloženého vozidla, 
netýká se motocyklů

(F.1)

11. Hmotnost: maximální technicky 
přípustná hmotnost naloženého vozidla 
v provozu v členském státě, ve kterém je 
vozidlo registrováno

(F.2)
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12. Provozní hmotnost vozidla s karoserií, 
v případě tažného vozidla jiného než 
kategorie M1 včetně spojovacího zařízení

(G)

13. Doba platnosti, pokud není neomezená (H)

14. Den registrace, ke kterému se 
osvědčení vztahuje

(I)

15. Číslo schválení typu (existuje-li) (K)

16. Počet náprav (L)

17. Rozvor kol (mm) (M)

18. Pro vozidla celkově převyšující 3 500 
kg: rozložení maximální technicky 
přípustné hmotnosti naloženého vozidla 
mezi nápravy: náprava (kg)

(N.1)

19. Pro vozidla celkově převyšující 3 500 
kg: rozložení maximální technicky 
přípustné hmotnosti naloženého vozidla 
mezi nápravy: popřípadě 2. náprava (kg)

(N.2)

20. Pro vozidla celkově převyšující 3 500 
kg: rozložení maximální technicky 
přípustné hmotnosti naloženého vozidla 
mezi nápravy: popřípadě 3. náprava (kg)

(N.3)

21. Pro vozidla celkově převyšující 3 500 
kg: rozložení maximální technicky 
přípustné hmotnosti naloženého vozidla 
mezi nápravy: popřípadě 4. náprava (kg)

(N.4)

22. Pro vozidla celkově převyšující 3 500 
kg: rozložení maximální technicky 
přípustné hmotnosti naloženého vozidla 
mezi nápravy: popřípadě 5. náprava (kg)

(N.5)

23. Maximální technicky přípustná 
přípojná hmotnost přípojného vozidla: 
bržděného (kg)

(O.1)

24. Maximální technicky přípustná 
přípojná hmotnost přípojného vozidla: 
nebržděného (kg)

(O.2)

25. Motor: objem (cm3) (P.1)

26. Motor: nejvyšší užitečný výkon (kW) 
(je-li k dispozici)

(P.2)

27. Motor: druh pohonné hmoty nebo zdroj 
energie

(P.3)
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28. Motor: jmenovité otáčky (min-1) (P.4)

29. Identifikační číslo motoru (P.5)

30. Poměr výkonu a hmotnosti (kW/kg) 
(pouze pro motocykly)

(Q)

31. Barva vozidla (R) 

32. Počet míst: počet sedadel včetně 
sedadla řidiče

(S.1)

33. Počet míst: (popřípadě) počet míst 
k stání

(S.2)

34. Nejvyšší rychlost (km/h) (T)

35. Hladina akustického tlaku: stojícího 
vozidla (v dB(A))

(U.1)

36. Hladina akustického tlaku: otáček 
motoru (min-1)

(U.2)

37. Hladina akustického tlaku: za jízdy 
(v dB (A))

(U.3)

38. Výfukové emise: CO (g/km nebo 
g/kWh)

(V.1)

39. Výfukové emise: HC (g/km nebo
g/kWh)

(V.2)

40. Výfukové emise: NOx (g/km nebo 
g/kWh)

(V.3)

41. Výfukové emise: HC + NOx (g/km) (V.4)

42. Výfukové emise: částic u vznětových 
motorů (g/km nebo g/kWh)

(V.5)

43. Výfukové emise: korigovaný koeficient 
absorpce u vznětových motorů (min-1)

(V.6)

44. Výfukové emise: CO2 (g/km) (V.7)

45. Výfukové emise: kombinovaná 
spotřeba paliva (litry/100 km)

(V.8)

46. Výfukové emise: údaj o ekologické 
kategorii ES schválení typu; odkaz na verzi 
použitelnou podle směrnice 70/220/EHS 
nebo směrnice 88/77/EHS

(V.9)

47. Objem palivové nádrže (palivových 
nádrží) (v litrech)

(W)

48. Datum poslední technické prohlídky --
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49. Datum příští technické prohlídky --

50. Počet najetých kilometrů (je-li 
k dispozici)

--

51. Vozidlo zlikvidováno (ano/ne) --

52. Datum vydání osvědčení o likvidaci 
vozidla

--

53. Zařízení nebo podnik, který udělil 
osvědčení o likvidaci vozidla 

--

54. Důvod likvidace --

55. Vozidlo odcizeno (ano/ne) --

56. Osvědčení o registraci a/nebo značky 
odcizeny (ano/ne)

--

57. Neaktivní registrace --

58. Pozastavená registrace --

59. Změna registračního čísla --

60. Technická prohlídka požadována po 
havárii s vážnou škodou

--

61. Další zkoušky požadovány po úpravách 
nebo změně jakékoli položky 9 až 47 

Pozměňovací návrh

Položka Harmonizované kódy podle směrnice 
1999/37/ES

1. Země registrace --

2. Registrační číslo (A)

3. Datum první registrace vozidla1 (B)

4. Identifikační číslo (čísla) osvědčení o 
registraci

--

5. Název orgánu, který osvědčení o 
registraci vydal

--

6. Vozidlo: značka (D.1)

7. Vozidlo: typ (D.2)

– varianta (je-li k dispozici),

– verze (je-li k dispozici)

8. Vozidlo: obchodní označení (D.3)
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9. Identifikační číslo vozidla (VIN) (E)

10. Hmotnost: maximální technicky 
přípustná hmotnost naloženého vozidla, 
netýká se motocyklů

(F.1)

11. Hmotnost: maximální technicky 
přípustná hmotnost naloženého vozidla 
v provozu v členském státě, ve kterém je 
vozidlo registrováno

(F.2)

12. Provozní hmotnost vozidla s karoserií, 
v případě tažného vozidla jiného než 
kategorie M1 včetně spojovacího zařízení

(G)

13. Doba platnosti, pokud není neomezená (H)

14. Den registrace, ke kterému se 
osvědčení vztahuje

(I)

15. Číslo schválení typu (existuje-li) (K)

16. Počet náprav (L)

17. Rozvor kol (mm) (M)

18. Pro vozidla celkově převyšující 3 500 
kg: rozložení maximální technicky 
přípustné hmotnosti naloženého vozidla 
mezi nápravy: náprava (kg)

(N.1)

19. Pro vozidla celkově převyšující 3 500 
kg: rozložení maximální technicky 
přípustné hmotnosti naloženého vozidla 
mezi nápravy: popřípadě 2. náprava (kg)

(N.2)

20. Pro vozidla celkově převyšující 3 500 
kg: rozložení maximální technicky 
přípustné hmotnosti naloženého vozidla 
mezi nápravy: popřípadě 3. náprava (kg)

(N.3)

21. Pro vozidla celkově převyšující 3 500 
kg: rozložení maximální technicky 
přípustné hmotnosti naloženého vozidla 
mezi nápravy: popřípadě 4. náprava (kg)

(N.4)

22. Pro vozidla celkově převyšující 3 500 
kg: rozložení maximální technicky 
přípustné hmotnosti naloženého vozidla 
mezi nápravy: popřípadě 5. náprava (kg)

(N.5)

23. Maximální technicky přípustná 
přípojná hmotnost přípojného vozidla: 
bržděného (kg)

(O.1)
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24. Maximální technicky přípustná 
přípojná hmotnost přípojného vozidla: 
nebržděného (kg)

(O.2)

25. Motor: objem (cm3) (P.1)

26. Motor: nejvyšší užitečný výkon (kW) 
(je-li k dispozici)

(P.2)

27. Motor: druh pohonné hmoty nebo zdroj 
energie

(P.3)

28. Motor: jmenovité otáčky (min-1) (P.4)

29. Identifikační číslo motoru (P.5)

30. Poměr výkonu a hmotnosti (kW/kg) 
(pouze pro motocykly)

(Q)

31. Barva vozidla (R) 

32. Počet míst: počet sedadel včetně 
sedadla řidiče

(S.1)

33. Počet míst: (popřípadě) počet míst 
k stání

(S.2)

34. Nejvyšší rychlost (km/h) (T)

35. Hladina akustického tlaku: stojícího 
vozidla (v dB(A))

(U.1)

36. Hladina akustického tlaku: otáček 
motoru (min-1)

(U.2)

37. Hladina akustického tlaku: za jízdy 
(v dB (A))

(U.3)

38. Výfukové emise: CO (g/km nebo 
g/kWh)

(V.1)

39. Výfukové emise: HC (g/km nebo 
g/kWh)

(V.2)

40. Výfukové emise: NOx (g/km nebo 
g/kWh)

(V.3)

41. Výfukové emise: HC + NOx (g/km) (V.4)

42. Výfukové emise: částic u vznětových 
motorů (g/km nebo g/kWh)

(V.5)

43. Výfukové emise: korigovaný koeficient 
absorpce u vznětových motorů (min-1)

(V.6)

44. Výfukové emise: CO2 (g/km) (V.7)

45. Výfukové emise: kombinovaná (V.8)
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spotřeba paliva (litry/100 km)

46. Výfukové emise: údaj o ekologické 
kategorii ES schválení typu; odkaz na verzi 
použitelnou podle směrnice 70/220/EHS 
nebo směrnice 88/77/EHS

(V.9)

47. Objem palivové nádrže (palivových 
nádrží) (v litrech)

(W)

48. Datum poslední technické prohlídky --

49. Datum příští technické prohlídky --

50. Počet najetých kilometrů --

51. Vozidlo zlikvidováno (ano/ne) --

52. Datum vydání osvědčení o likvidaci 
vozidla

--

53. Zařízení nebo podnik, který udělil 
osvědčení o likvidaci vozidla 

--

54. Důvod likvidace --

55. Vozidlo odcizeno (ano/ne) --

56. Osvědčení o registraci a/nebo značky 
odcizeny (ano/ne)

--

57. Neaktivní registrace --

58. Pozastavená registrace --

59. Změna registračního čísla --

60. Technická prohlídka požadována po
havárii s vážnou škodou

--

61. Další zkoušky požadovány po úpravách 
nebo změně jakékoli položky 9 až 47 

_____________
1Pro historická vozidla, jak jsou 
definována v nařízení 2013/xx/EU (Návrh 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES 
(2012/0184(COD)), platí, že pokud 
neexistuje doklad o registraci, může 
příslušný orgán použít dostupný průkazný 
doklad o datu výroby nebo první 
registraci.
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Or. en

Odůvodnění

Ustanovení umožňující novou registraci historických vozidel.

Pozměňovací návrh 112
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výměna informací je prováděna 
interoperabilními elektronickými 
prostředky bez výměny údajů s dalšími 
databázemi. Výměna informací musí být 
prováděna nákladově efektivním a 
bezpečným způsobem a zajišťovat 
bezpečnost a ochranu přenášených údajů, 
pokud možno za použití již existujících 
softwarových aplikací.

1. Výměna informací je prováděna 
interoperabilními elektronickými 
prostředky bez výměny údajů s dalšími 
databázemi. Výměna informací musí být 
prováděna nákladově efektivním a 
bezpečným způsobem a zajišťovat 
bezpečnost a ochranu přenášených údajů, 
pokud možno za použití již existujících 
softwarových aplikací. Evropský 
informační systém vozidel a řidičských 
oprávnění (EUCARIS) se použije 
k účelům stávajícího nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát nese své náklady, 
které vyplývají ze správy, používání a 
údržby softwarové aplikace uvedené v 
odstavci 1.

3. Každý členský stát nese své náklady, 
které vyplývají ze správy, používání a 
údržby softwarové aplikace uvedené v 
odstavci 1, aniž by došlo k další finanční 
zátěži pro občany a podniky.

Or. en
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