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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného trhu 
zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0164),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0092/2012),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
12. července 20121, 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru 
pro dopravu a cestovní ruch (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 299, 4.10.2012, s. 89.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. 
dubna 1999 o registračních dokladech 
vozidel harmonizuje formu a obsah 
osvědčení o registraci s cílem usnadnit jeho 
srozumitelnost a tím napomoci volnému 
pohybu vozidel registrovaných v určitém 
členském státě na pozemních 
komunikacích na území jiných členských 
států. Podle této směrnice by měl každý 
členský stát uznat osvědčení o registraci 
vydané kterýmkoli jiným členským státem 
pro identifikaci vozidla v mezinárodní 
dopravě nebo pro novou registraci vozidla 
v jiném členském státě. Směrnice 
1999/37/ES však neobsahuje žádná 
ustanovení, která by určila stát příslušný 
pro registraci vozidel a příslušné formality 
a postupy. Proto je v zájmu odstranění 
překážek volného pohybu motorových 
vozidel v rámci vnitřního trhu nezbytné 
stanovit zvláštní harmonizovaná pravidla 
pro určení členského státu, ve kterém musí 
být motorová vozidla registrována, a 
zjednodušených postupů pro novou 
registraci motorových vozidel 
registrovaných v jiném členském státě.

(3) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. 
dubna 1999 o registračních dokladech 
vozidel harmonizuje formu a obsah 
osvědčení o registraci s cílem usnadnit jeho 
srozumitelnost a tím napomoci volnému 
pohybu vozidel registrovaných v určitém 
členském státě na pozemních 
komunikacích na území jiných členských 
států. Podle této směrnice by měl každý 
členský stát uznat osvědčení o registraci 
vydané kterýmkoli jiným členským státem 
pro identifikaci vozidla v mezinárodní 
dopravě nebo pro novou registraci vozidla 
v jiném členském státě. Směrnice 
1999/37/ES však neobsahuje žádná 
ustanovení, která by určila stát příslušný 
pro registraci vozidel a příslušné formality 
a postupy. Proto je v zájmu odstranění 
překážek volnému pohybu motorových 
vozidel v rámci vnitřního trhu nezbytné 
stanovit zvláštní harmonizovaná pravidla 
pro určení členského státu, ve kterém musí 
být motorová vozidla registrována, a pro 
urychlení a zjednodušení postupů pro 
novou registraci motorových vozidel 
registrovaných v jiném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Toto nařízení by mělo přispět 
k posílení důležitých zásad a záruk 
spojených s bezpečností silničního 
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provozu. Jak stanoví právní předpisy 
Unie, harmonizovaná pravidla technické 
kontroly motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel jsou klíčovým prvkem 
umožňujícím snížit administrativní 
zatížení občanů a podniků v tomto odvětví 
a současně zaručit dynamický rozvoj 
testovacích metod a obsahu testů. Členské 
státy by měly vzájemně uznávat státní 
technické prohlídky. Vzájemné uznávání 
technických prohlídek mezi jednotlivými 
členskými státy vyžaduje stanovení 
společných definic a srovnatelných 
testovacích norem, které by dodržovaly 
všechny členské státy.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit účinnost tohoto nařízení v praxi zdůrazňuje tento pozměňovací návrh, že je 
nezbytné bezvýhradní provádění platných právních předpisů Unie a nutná je i spolupráce 
členských států.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) S cílem usnadnit občanům či 
podnikům, zejména těm, kteří si pořizují 
motorové vozidlo registrované v jiném 
členském státě, uznávání osvědčení o 
registraci je vhodné, aby forma osvědčení 
byla ve všech členských státech 
harmonizována v souladu se směrnicí 
Rady 1999/37/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Pokud není uzavřeno pojištění 
občanskoprávní odpovědnosti, vzniká 
podle tohoto nařízení důvod k zamítnutí 
registrace; je tudíž vhodné zajistit, aby 
občané a podniky měli možnost toto 
pojištění uzavřít, například i pojištění s 
nízkým pojistným.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Nové technologie by měly přispívat k 
lepšímu prosazování postihů za podvody 
při přeshraničním pohybu motorových 
vozidel a při nových registracích vozidel a 
k předcházení těmto podvodům.

Or. en

Odůvodnění

Nové a inovativní technologie, například inteligentní kamery používané na silnicích a 
identifikace na základě radiové frekvence (RFID), poskytují účinné nástroje k boji proti 
podvodným machinacím s registračními značkami a s vozidly.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ve snaze dosáhnout cíle, kterým je 
výměna informací mezi členskými státy 
interoperabilními prostředky, by měla být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie akty, které se 

(13) Ve snaze dosáhnout cíle, kterým je 
výměna informací mezi členskými státy 
interoperabilními prostředky, by měla být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie akty, které se 
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týkají změn příloh I a II tohoto nařízení s 
ohledem na technický pokrok, zejména s 
cílem zohlednit příslušné změny směrnice 
1999/37/ES nebo změny jiných aktů Unie 
přímo podstatných pro aktualizaci příloh I 
a II tohoto nařízení, pokud jde o podmínky, 
které musí splňovat podniky využívající 
osvědčení o služební registraci, aby 
vyhověly požadavkům na dobrou pověst a 
požadované odborné způsobilosti, a pokud 
jde o dobu platnosti osvědčení o služební 
registraci. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Komise by při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci měla zajistit souběžné, včasné 
a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu
a Radě.

týkají změn příloh I a II tohoto nařízení s 
ohledem na technický pokrok, zejména s 
cílem zohlednit příslušné změny směrnice 
1999/37/ES nebo změny jiných aktů Unie 
přímo podstatných pro aktualizaci příloh I 
a II tohoto nařízení, pokud jde o podmínky, 
které musí splňovat podniky využívající 
osvědčení o služební registraci, aby 
vyhověly požadavkům na dobrou pověst a 
požadované odborné způsobilosti, a pokud 
jde o dobu platnosti osvědčení o služební 
registraci a o poskytování etiket 
identifikace na základě radiové frekvence 
(RFID) coby pojistky proti podvodnému 
používání registračních značek. Je 
obzvláště důležité, aby Komise během 
přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Komise by při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci měla zajistit souběžné, včasné 
a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
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 

(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 
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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,

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 8
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 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 právnická osoba, na jejíž 
jméno je vozidlo v členském státě 
registrováno, nebo fyzická nebo právnická 
osoba, která má vozidlo dočasně v držení 
na základě smlouvy;

Or. en

Odůvodnění

Držitelem osvědčení o registraci je fyzická nebo právnická osoba, která má vozidlo v držení 
na základě leasingové smlouvy; nikoliv mezinárodní společnost, která leasing pouze zajišťuje. 
Tímto způsobem nebudou mezinárodní společnosti moci vozidla registrovat v jednom 
členském státě a používat je v jiném členském státě, a vyhýbat se tak zdanění či jiným 
administrativním nákladům. Doplnění termínu „dočasné držení“ se vztahuje na leasingové 
společnosti, které mají z právního hlediska vlastnické právo na vozidlo a jsou tedy 
právoplatným majitelem. Důležité je, aby tento údaj byl doplněn mezi položky uvedené 
v příloze I.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) „osvědčením o registraci“ doklad, 



PR\933447CS.doc 11/35 PE508.284v01-00

CS

který potvrzuje, že vozidlo je registrováno 
v členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Definice navazuje na směrnici 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech 
vozidel.

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) „vnitrostátním kontaktním místem“ 
orgán určený v každém členském státě, 
aby odpovídal za úřední registr vozidel na 
území tohoto státu a za výměnu informací 
o registraci vozidel.

Or. en

Odůvodnění

V jednom členském státě může být buď jediný orgán pro registraci vozidel, nebo jich může být 
několik. S cílem zjednodušit přeshraniční registrace se zavádí vnitrostátní kontaktní místo a 
jeho definice. Toto místo by mělo sloužit jako jediné kontaktní místo pro výměnu informací o 
registraci vozidel.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě společností nebo jiných 
zapsaných nebo nezapsaných právnických 
osob členský stát, ve kterém je umístěna 
ústřední správa;

a) v případě společností nebo jiných 
zapsaných nebo nezapsaných právnických 
osob členský stát, ve kterém je 
registrována ústřední správa;

Or. en
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Odůvodnění

„Registrace“ je objektivní a ověřitelné kritérium a pro použití v tomto nařízení je 
srozumitelnější než kritérium „umístění“.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě pobočky, zastoupení nebo jiné 
provozovny společnosti nebo jiného 
subjektu členský stát, ve kterém se
pobočka, zastoupení nebo jiná provozovna
nachází;

b) v případě pobočky, zastoupení nebo jiné 
provozovny společnosti nebo jiného 
subjektu členský stát, ve kterém je
pobočka, zastoupení nebo jiná provozovna
registrována;

Or. en

Odůvodnění

„Registrace“ je objektivní a ověřitelné kritérium a pro použití v tomto nařízení je 
srozumitelnější než kritérium „umístění“.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) místo, kde se daná osoba obvykle 
zdržuje, tj. nejméně 185 dní v kalendářním 
roce z důvodu osobních a profesních vazeb 
nebo v případě osob bez profesních vazeb z 
důvodu osobních vazeb vyplývajících z 
úzkých vztahů mezi touto osobou a 
místem, kde bydlí;

i) místo, kde je daná osoba registrována 
nebo má jiný doklad o pobytu v tomto 
místě a obvykle se v něm zdržuje, tj. 
nejméně 185 dní v kalendářním roce z 
důvodu osobních a profesních vazeb nebo 
v případě osob bez profesních vazeb z 
důvodu osobních vazeb vyplývajících z 
úzkých vztahů mezi touto osobou a 
místem, kde bydlí;

Or. en

Odůvodnění

Společnosti, občané a jiné právní subjekty by měly mít možnost převádět vozidla do jiného 
členského státu pouze tehdy, pokud jsou v tomto členském státě registrovány nebo mají jiný 
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doklad o pobytu v tomto státě.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínka uvedená v bodě ii) se nepoužije, 
pokud osoba pobývá v některém členském 
státě, aby zde vykonávala časově omezený
úkol. Docházka na vysokou školu nebo do 
školy neznamená přesun obvyklého 
bydliště.

Podmínka uvedená v bodě ii) se nepoužije, 
pokud osoba pobývá v některém členském 
státě, aby zde vykonávala úkol časově 
omezený na nejvýše 185 dní. Docházka na 
vysokou školu nebo do školy neznamená 
přesun obvyklého bydliště.

Or. en

Odůvodnění

Časové omezení úkolu by mělo být v tomto nařízení jasně definováno.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

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 
před registrací vozidla z jiného členského 
státu toto vozidlo identifikují. 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

Odůvodnění

Má-li členský stát pochybnosti o registraci či o statusu vozidla, mělo by být vždy možné, aby 
členský stát, který obdržel žádost o novou registraci, vozidlo identifikoval. Členské státy by 
měly mít možnost provádět technické prohlídky, které by jim umožnily transparentně prověřit, 
na jakém základě bylo vozidlo v jiném členském státě schváleno.
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Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) je-li požadována technická prohlídka v 
případě jakékoli změny vlastnictví vozidla 
nebo v případě vážně poškozených vozidel.

d) je-li vozidlo vážně poškozeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) nemá-li vozidlo platné osvědčení o 
technické způsobilosti.

Or. en

Odůvodnění

Skončila-li platnost osvědčení o způsobilosti, musí mít orgány příslušné pro registraci vozidel 
možnost provést kontrolu daného vozidla, aby tak mohly zajistit bezpečnost silničního 
provozu.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu zaručení souladu s pododst. 1 
písm. c) členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní postupy, které používají při 
celostátním a individuálním schvalování 
vozidel podle směrnice 2007/46/ES, byly 
podrobně uvedeny na internetu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy vzájemně uznávají 
technické prohlídky provedené v jiném 
členském státě v souladu s nařízením 
2013/xx/EU1.
__________________
1 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)).

Or. en

Pozměňovací návrh 20
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 ve smyslu směrnice 
2013/xy/EU1.
__________________
1 Návrh směrnice Evropského parlamentu 
a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
1999/37/ES o registračních dokladech 
vozidel (2012/0185(COD)).

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo jasně stanovit, že členské státy musí informovat jiné členské státy, pokud 
dojde k nové registraci vozidla, a zajistit tak, aby vozidlo nebylo registrováno ve dvou 
různých členských státech.
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Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členské státy zavedou do...* 
bezpapírovou registraci vozidel přes 
internet, která bude fungovat na základě 
zabezpečené internetové databáze. 
Registrace by měly být prováděny přímo 
do vnitrostátní databáze členského státu, 
v němž se vozidlo registruje.
* Úř. věst.: vložte prosím datum: tři roky 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Za použití moderních technologií bude díky zabezpečené databázi možné registrovat vozidla 
bez dokladů v papírové formě, neboť všechny potřebné doklady a informace lze dohledat 
v propojených databázích (EUCARIS). Bezpapírové registrace ušetří evropským občanům čas 
a výdaje a bude zajištěna elektronickými kontrolními mechanismy.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Výběr registrační značky vozidla

1. Při nové registraci vozidla 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. Možností výběru uvedenou v odstavci 1 
není dotčeno právo členských na 
stanovení systému pro vnitrostátní kódy.
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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 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.

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Orgány příslušné pro registraci 
vozidel odmítnou registrovat vozidlo 
registrované v jiném členském státě, 
pokud:
a) chybí doklady o registraci vozidla, 
ledaže fyzická nebo právnická osoba 
usilující o registraci vozidla může jasně 
prokázat, že je držitelem osvědčení o 
registraci;
b) technické prohlídky podle čl. 4 odst. 4 
neproběhly uspokojivě;
c) držitel osvědčení o registraci nemůže 
předložit doklad totožnosti;
d) držitel osvědčení o registraci nemá 
v členském státě, v němž usiluje o 
registraci vozidla, obvyklé bydliště podle 
čl. 3 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Některá hlediska jsou pro registraci natolik důležitá, že by mělo být občanům vysvětleno, že 
vozidlo nelze registrovat, jestliže: chybí doklady o registraci; vozidlo neuspělo u technických 
prohlídek; majitel vozidla nemůže předložit doklad o pobytu či bydlišti nebo držitel osvědčení 
o registraci nemá v členském státě, kde se chystá vozidlo registrovat, registrované bydliště či 
místo usazení.
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Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) případně nebyly uhrazeny příslušné 
daně;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) fyzické kontroly podle čl. 4 odst. 4 
neproběhly uspokojivě;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uspokojivý výsledek u technických prohlídek by měl být povinnou podmínkou registrace. Tato 
podmínka je tedy uvedena v odstavci -1a tohoto článku.

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vozidlo je vážně poškozené, odcizené 
nebo zlikvidované;

i) vozidlo je vážně poškozené, odcizené, 
zničené nebo bylo pořízeno podvodným 
postupem;

Or. en

Odůvodnění

Termín „pořízeno podvodným postupem“ byl doplněn s cílem rozšířit definici a poskytnout 
možnost zamítnutí nové registrace, pokud vozidlo bylo pořízeno podvodným postupem.
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Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) doklady o registraci vozidla byly 
odcizeny, ledaže držitel může jasně 
prokázat, že je vlastníkem vozidla;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato alternativa je uvedena v odstavci -1a tohoto článku.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) uplynulo datum, kdy končí platnost 
osvědčení o způsobilosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba vnímat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k článku 4, 
podle kterého může orgán příslušný pro registraci vozidla provést technickou prohlídku 
vozidla, pokud uplynulo datum platnosti povinného osvědčení o technické způsobilosti.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) byl zamítnut vjezd vozidla do 
ekologické zóny v některém členském 
státě nebo vozidlo nesplňuje normy 
stanovené platnými právními předpisy 
Unie a vnitrostátními právními předpisy 
pro životní prostředí, ledaže vozidlo lze 
označit za historické vozidlo v souladu 
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s definicemi nařízení 2013/xx/EU1.
__________________
1 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)).

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zamítnout novou registraci vozidel, která vážně poškozují 
zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel významně přispívá 
k ochraně obětí dopravních nehod a mělo by tedy být jednou z podmínek registrace vozidel.

Pozměňovací návrh 31
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 

2. Rozhodnutí orgánu příslušného pro 
registraci vozidel, kterým tento orgán 
zamítá registraci vozidla registrovaného 
v jiném členském státě, musí být řádně 
odůvodněno a musí v něm být uvedeny 
informace o postupu a lhůtách odvolacího 
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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.

řízení. Dotčená osoba může ve lhůtě šestí 
týdnů 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 šesti týdnů od přijetí uvedené 
žádosti. Po zamítnutí registrace zašle 
členský stát, který registraci zamítl, 
v souladu s článkem 7 informace o 
zamítnutí členskému státu, v němž bylo 
vozidlo předtím registrováno.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu prohloubení spolupráce mezi členskými státy by se členské státy měly 
v případě zamítnutí nové registrace vzájemně informovat.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poté, co orgán příslušný pro registraci 
vozidel obdrží žádost o osvědčení o 
dočasné registraci podle odstavce 1, musí 
neprodleně v souladu s článkem 7 přímo od 
příslušného orgánu členského státu, v němž 
je vozidlo registrováno, získat informace o 
údajích stanovených v příloze I a údaje 
zanese do svého vlastního registru.

2. Poté, co orgán příslušný pro registraci 
vozidel obdrží žádost o osvědčení o 
dočasné registraci podle odstavce 1, musí 
neprodleně v souladu s článkem 7 přímo od 
příslušného orgánu členského státu, v němž 
vozidlo bylo naposledy registrováno, získat 
informace o údajích stanovených v příloze 
I a údaje zanese do svého vlastního 
registru.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) osoba usilující o registraci vozidla 
nemůže předložit doklad totožnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je-li vydáno osvědčení o dočasné 
registraci vozidla, členský stát vloží údaje 
o tomto vozidle do úředního 
elektronického registru v souladu 
s přílohou I tohoto nařízení a přílohou I 
směrnice Rady 1999/37/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Každý členský stát uznává osvědčení o 
registraci vydané jiným členským státem 
pro identifikaci vozidla v mezinárodní 
dopravě nebo pro novou registraci tohoto 
vozidla v jiném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány každého členského státu, jež jsou 
příslušné pro registraci vozidel, uznávají 
údaje uvedené v úředních registrech 
vozidel ostatních členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro účely odstavce 1 stanoví každý 
členský stát jedno vnitrostátní kontaktní 
místo, jež bude odpovědné za výměnu 
informací o vozidlech a o otázkách 
celostátního a individuálního schvalování, 
které se týkají nové registrace.

Or. en

Odůvodnění

V jednom členském státě může být jeden orgán příslušný pro registraci nebo jich může být 
několik. Mělo by však existovat pouze jedno vnitrostátní kontaktní místo, které bude odpovídat 
za přeshraniční registrace. Mimoto by mělo existovat jedno vnitrostátní kontaktní místo pro 
výměnu informací o otázkách celostátního a individuálního schvalování. V opačném případě 
bude pro ostatní členské státy v praxi velmi náročné najít pohotově kontaktní místo, a zajistit 
tak mezi členskými státy účinnou výměnu informací o přeshraničních otázkách.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pro účely odstavce 1 používají orgány 
příslušné pro registraci vozidel Evropský 
informační systém vozidel a řidičských 
oprávnění (EUCARIS) podle přílohy II, 
který by měl být modernizován, má-li 
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odpovídat požadavkům tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Zcela provozuschopná softwarová aplikace – Evropský informační systém vozidel a 
řidičských oprávnění (EUCARIS) – již existuje. Jejími uživateli a vlastníky jsou členské státy. 
Aplikace EUCARIS se pro účely nových registrací již používá, jak vyplynulo ze slyšení výboru 
IMCO věnovaného této tématice. Tento přístup je účinnější a nákladově efektivnější, než by 
bylo nahrazování aplikace EUCARIS novým systémem.

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přímý přístup k údajům obsaženým a 
dostupným prostřednictvím softwarové 
aplikace mají pouze orgány příslušné pro 
registraci vozidel. Orgány příslušné pro 
registraci vozidel přijmou nezbytná 
opatření, aby se předešlo:

Přímý přístup k údajům obsaženým a 
dostupným prostřednictvím softwarové 
aplikace mají pouze orgány příslušné pro 
registraci vozidel a orgány činné 
v trestním řízení. Orgány příslušné pro 
registraci vozidel přijmou nezbytná 
opatření, aby se předešlo:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinného boje proti podvodům při nových registracích by rovněž takové orgány, jako 
jsou policejní a celní orgány (orgány činné v trestním řízení), měly mít přístup k uloženým 
údajům o registraci vozidel, které jsou dostupné prostřednictvím softwarové aplikace.

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukáže-li se, že byly poskytnuty nesprávné 
informace nebo informace, které neměly 
být poskytnuty, neprodleně se o této 
skutečnosti uvědomí orgán příslušný pro 
registraci vozidel, který je jejich 
příjemcem. Orgán příslušný pro registraci 

Ukáže-li se, že byly poskytnuty nesprávné 
informace nebo informace, které neměly 
být poskytnuty, neprodleně se o této 
skutečnosti uvědomí orgán příslušný pro 
registraci vozidel, který je jejich 
příjemcem. Orgány příslušné pro registraci 
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vozidel, který takové informace obdržel, je 
následně vymaže nebo opraví.

vozidel členského státu, v němž bylo 
vozidlo naposledy registrováno, a 
členského státu, v němž se vozidlo 
registruje, je následně vymažou nebo 
opraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví společné postupy a specifikace pro 
softwarovou aplikaci podle odstavce 2, 
včetně formátu sdílených údajů, 
technických postupů elektronické 
konzultace vnitrostátních elektronických 
registrů a přístupu do těchto registrů, 
postupů týkajících se přístupu a 
bezpečnostních mechanismů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 12 odst. 2.

4. V zájmu splnění požadavků tohoto 
nařízení přijme Komise prováděcí akty, 
kterými stanoví společné postupy a 
specifikace pro softwarovou aplikaci podle 
odstavce 2, včetně formátu sdílených 
údajů, technických postupů elektronické 
konzultace vnitrostátních elektronických 
registrů a přístupu do těchto registrů, 
postupů týkajících se přístupu a 
bezpečnostních mechanismů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 12 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise pravidelně vyhodnocuje, zda 
jsou bezpečnostní opatření týkající se 
ochrany sdílených údajů přiměřená, 
přičemž zohledňuje technologický rozvoj 
a měnící se rizika.

Or. en
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Odůvodnění

V návaznosti na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 9. července 2012.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy sdělí Komisi názvy a 
kontaktní údaje orgánů příslušných pro 
registraci vozidel, které jsou na jejich 
území odpovědné za správu úředních 
registrů vozidel a za uplatňování tohoto 
nařízení.

1. Členské státy sdělí Komisi názvy a 
kontaktní údaje vnitrostátních kontaktních 
míst a orgánů příslušných pro registraci 
vozidel, které jsou na jejich území 
odpovědné za správu úředních registrů 
vozidel a za uplatňování tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise seznam orgánů příslušných pro 
registraci vozidel a jakoukoli aktualizaci 
tohoto seznamu zveřejní na své internetové 
stránce.

Komise seznam orgánů příslušných pro 
registraci vozidel a vnitrostátních 
kontaktních míst a jakoukoli aktualizaci 
tohoto seznamu zveřejní na své internetové 
stránce.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
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 registrace
vozidel v členském státě orgánu
příslušného pro registraci vozidel, včetně 
lhůt, důvodů k zamítnutí, příslušných 
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dokladů potřebných k nové registraci a 
příslušných práv občanů Unie na novou 
registraci uvedených v úředním jazyce či 
jazycích jejich členského státu a 
v angličtině, francouzštině nebo němčině;

Or. en

Odůvodnění

Pro případy, kdy by občané či právnické osoby chtěly v souvislosti s novou registrací zahájit 
odvolací řízení, měly by být lhůty, důvody k zamítnutí a příslušné doklady potřebné k nové 
registraci známy předem.

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) předpisy pro zpracování údajů o 
registraci vozidel, včetně informací o 
lhůtách jejich uchovávání a potřebných 
informací uvedených v článcích 10 a 11 
směrnice 95/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Pro případy, kdy by občané či právnické osoby chtěly v souvislosti s novou registrací zahájit 
odvolací řízení, měly by být lhůty, důvody k zamítnutí a příslušné doklady potřebné k nové 
registraci známy předem.

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Pojistky proti podvodnému používání 

registračních značek
1. Po registraci vozidla by měl orgán 
příslušný pro registraci vozidel toto 
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vozidlo a jeho registrační značku opatřit 
etiketou pro identifikaci na základě 
radiové frekvence (RFID).
2. Dojde-li ke ztrátě původní registrační 
značky nebo je-li vozidlo nahrazeno jiným 
vozidlem, poskytne orgán příslušný pro 
registraci vozidel novou sadu etiket RFID.

Or. en

Odůvodnění

S cílem bojovat proti trestné činnosti spojené s přeshraniční registrací vozidel by členské státy 
měly při nové registraci poskytovat RFID etiketu (čip). Orgány činné v trestním řízení tak 
mohou vždy ověřit, zda registrační značka odpovídá příslušnému vozidlu.

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) formátu sdílených údajů, technických 
postupů, postupů týkajících se přístupu, 
bezpečnostních mechanismů a formy a 
modelu etiket RFID uvedených v článku 
9a.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 10 na Komisi platí na dobu 
neurčitou od data vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 10 je Komisi svěřeno na dobu pěti 
let od data vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Nejpozději tři měsíce před 
koncem tohoto pětiletého období 
vypracuje Komise zprávu o přenesené 
pravomoci. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
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Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději šest měsíců před 
koncem každého z těchto období.

Or. en

Odůvodnění

Vyjadřuje názor Parlamentu, podle něhož by se pravomoc neměla přenášet na dobu neurčitou 
a Komise by měla před posouzením případného prodloužení podat zprávu o tom, jak se svými 
pravomocemi naložila.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí

Položka Harmoniz
ované 
kódy 
podle 

směrnice 
1999/37/E

S
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
– varianta (je-li k dispozici),
– verze (je-li k dispozici)

(D.2)

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)

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)
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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)
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 (dB(A)) (U.1)
36. Hladina akustického tlaku: otáček motoru (min-1) (U.2)
37. Hladina akustického tlaku: za jízdy (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 --
49. Datum příští technické prohlídky --
50. Počet najetých kilometrů (je-li k dispozici) --
51. Vozidlo zlikvidováno (ano/ne) --
52. Datum vydání osvědčení o likvidaci vozidla1 --

                                               
1 Jak uvádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech 
s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34), ve znění pozdějších změn. 
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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 Harmoniz
ované 
kódy 
podle 

směrnice 
1999/37/E

S
1. Země registrace --
2. Registrační číslo (A)
3. Datum první registrace vozidla (B)
4. Identifikační číslo (čísla) osvědčení o registraci --
4a. Registrovaný držitel (B)
4b. Zaznamenaný finanční zájem (případně) --
5. Název orgánu, který osvědčení o registraci vydal --
6. Vozidlo: značka (D.1)
7. Vozidlo: typ
– varianta (je-li k dispozici),
– verze (je-li k dispozici)

(D.2)

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)

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)
13a. Prohlášení o shodě (CoC) (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 (N.1)
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přípustné hmotnosti naloženého vozidla mezi nápravy: náprava (kg)
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)
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 (dB(A)) (U.1)
36. Hladina akustického tlaku: otáček motoru (min-1) (U.2)
37. Hladina akustického tlaku: za jízdy (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 (in 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 --
49. Datum příští technické prohlídky --
50. Počet najetých kilometrů --
51. Vozidlo zlikvidováno (ano/ne) --
52. Datum vydání osvědčení o likvidaci vozidla1 --

53. Zařízení nebo podnik, který udělil osvědčení o likvidaci vozidla --
                                               
1 Jak uvádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech 
s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34), ve znění pozdějších změn. 
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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 --
59a. Vozidlo s vlastníkem odlišným od provozovatele (ano/ne) --
60. Technická prohlídka požadována po havárii s vážnou škodou --
61. Další zkoušky požadovány po úpravách nebo změně jakékoli položky 9 až 47 
61a. Vozidlo vyvezeno do zahraničí (ano/ne)
61b. Datum vydání osvědčení o dočasné registraci
61c. Počet najetých kilometrů v době vydání osvědčení o dočasné registraci

Or. en

Odůvodnění

K položce 4b: U některých druhů leasingových smluv se vlastnické právo převádí na nájemce. 
Nicméně po dobu leasingu nemůže řidič provést novou registraci vozidla. V členských státech, 
v nichž se tento druh produktů nabízí, existuje tendence registrovat stranu, která má určitý 
„finanční zájem“. K položce 13a: Bez prohlášení o shodě nebude možný dovoz ani vývoz 
vozidel. K položce 50: V zájmu boje proti podvodům by si členské státy měly při provádění 
nové registrace předávat informace o počtu najetých kilometrů. K položce 59a: Vozidla 
pořízená na základě leasingové smlouvy nebo vypůjčená vozidla nejsou obecně označována 
za „odcizená“. Většina policejních úřadů je označuje za vozidla „s odlišným vlastníkem“.

Pozměňovací návrh 51
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 za 
použití aplikace EUCARIS.

Or. en
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Odůvodnění

Již je k dispozici plně provozuschopná aplikace, kterou používají a vlastní členské státy. 
Aplikace EUCARIS se pro účely nových registrací již používá, jak vyplynulo ze slyšení výboru 
IMCO věnovaného této tématice. Tento přístup je účinnější a nákladově efektivnější, než by 
bylo nahrazování aplikace EUCARIS novým systémem.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj vítá návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného 
trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě, jako 
dobrý výchozí bod a podporuje úsilí o vytvoření právního rámce pro nové registrace vozidel, 
který by fungoval na úrovni EU. Domnívá se však, že cíle i obsah navrhovaného nařízení by 
mohly být ještě více upřesněny a že je důležité, aby zákonodárci celé znění návrhu pečlivě 
zvážili. Pouze poté mohou nové registrace vozidel v Evropské unii zcela fungovat. 

V roce 2011 byl převod vozidla do jiné země označen za jeden z dvaceti největších problémů 
občanů spojených s překážkami, které brání fungování jednotného trhu. Zpravodaj proto 
usiluje o omezení náležitostí potřebných k nové registraci vozidla v jiné zemi EU na 
minimum a současně o úzkou spolupráci mezi orgány příslušnými pro registraci vozidel. 
Hlavním cílem návrhu je zajistit, aby vozidlo bylo registrováno tam, kde se obvykle používá. 
V zájmu předcházení podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem se zpravodaj snaží 
dosáhnout toho, aby mezinárodní společnosti neregistrovaly vozidla v jednom členském státě, 
zatímco je používají ve státě jiném. 

Návrh bude přínosný pro osoby, které kupují či prodávají ojetý vůz v zahraničí, jelikož už 
nebudou povinny předkládat doklady o nové technické prohlídce. Technické prohlídky budou 
mezi členskými státy vzájemně uznávány. S cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu 
rozlišuje zpravodaj mezi povinnými a nepovinnými důvody zamítnutí nové registrace. Držiteli 
osvědčení o registraci může být navíc zamítnuta žádost o novou registraci, pokud vozidlo není 
pojištěno.

Občané často čelí značným potížím, pokud k převodu vozidla z jednoho členského státu do 
jiného používají potvrzení o dočasné registraci. Tyto potíže je zapotřebí řešit. Zpravodaj se 
mimoto domnívá, že občané a podniky by měly mít možnost vybrat si mezi registrační 
značkou v barvách země a značkou v barvách Unie. Registrační značky by tak měly jednotný 
vzhled, zatímco registrace by i nadále probíhala na vnitrostátní úrovni.

Pro zpravodaje hraje nanejvýš důležitou roli technický pokrok a nákladová efektivnost. 
Výměna informací o údajích souvisejících s registrací vozidel musí tudíž probíhat 
elektronicky, a to prostřednictvím již existujícího systému EUCARIS (Evropský informační 
systém vozidel a řidičských oprávnění), který používá většina členských států. Použití 
systému EUCARIS proces registrace nejen zjednoduší, ale přispěje i k účinnějšímu boji proti 
krádežím vozidel a podvodům při registracích. Při navrhování využití elektronických nástrojů 
pro nové registrace vozidel věnuje zpravodaj maximální pozornost otázce ochraně údajů. 
Z tohoto hlediska bude zapotřebí pravidelně posuzovat a modernizovat bezpečnostní opatření 
spojená s ochranou sdílených údajů.

S cílem omezit podvodné způsoby použití registračních značek zpravodaj v neposlední řadě 
navrhuje, aby registrační značky a vozidla byla opatřena etiketou (čipem) pro identifikaci na 
základě radiové frekvence.


