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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Въведение

Предложението за регламент се отнася за опростяването на формалностите и условията 
за регистрация на превозните средства, регистрирани в друга държава членка. То се 
ограничава до реда и условията за пререгистрация и не се прилага за първоначалната 
регистрация на превозни средства в държава членка , нито за регистрацията на моторни 
превозни средства, регистрирани в трета държава.

В рамките на този конкретен обхват Комисията желае да намали и да опрости 
съществуващите формалности за регистрация с оглед постигането на следните основни 
цели:

- гарантиране на свободно движение на моторни превозни средства в рамките на 
Европейския съюз;

- намаляване на административната тежест за гражданите, предприятията и органите за 
регистрация в духа на Доклада за гражданството на ЕС от 2010 г. „Премахване на 
пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС“ (COM(2010)0603 от 
27.10.2010 г.);

- гарантиране на безопасността по пътищата;

- запазване на последователността на борбата срещу злоупотребите и кражбата на 
регистрационни документи на превозни средства с Решение 2004/19/ЕО от 22 декември 
2004 г. на Съвета относно противодействието на престъпността, свързана с превозни 
средства с презгранично значение (OВ L389, 30.12.2004 г., стp.28).

 За тази цел предложението:

- ще разясни в коя държава членка следва да се регистрира дадено превозно средство, 
което се прехвърля от една държава членка в друга чрез понятието за „обичайно 
пребиваване”, за което в текста са определени критериите.

- ще определи хармонизиран шестмесечен период, след който притежателят на 
свидетелството за регистрация, който е преместил обичайното си местопребиваване в 
друга държава членка, подава заявление за пререгистрация;

- ще организира сътрудничеството и обмена на данни между отделните органи за 
регистрация по електронен път;

- ще организира признаването на документите и прегледите за техническа изправност, 
издадени или направени в друга държава членка;

- ще определи в кои точно случаи органите за регистрация имат право да откажат да 
регистрират превозно средство, регистрирано в друга държава членка.
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2. Транспортно измерение на предложението

Вашият докладчик приветства предложението на Комисията, с което се цели 
намаляване на административната тежест за гражданите и предприятията по въпросите, 
свързани с транспорта. Комисията по транспорт и туризъм вече изрази своето 
становище относно 20-те основни теми, предизвикващи загриженост по отношение на 
функционирането на единния пазар (2012/2044(INI)), като изтъква своята позиция 
относно опростяването на презграничното прехвърляне на автомобили.

Следователно, измененията на вашия докладчик целят добавянето на становището на 
комисията и съсредоточаването върху процедурата за опростяване, като същевременно 
се гарантира възможно най-висока степен на безопасност по пътищата, при което той 
изтъква нуждата от пълното прилагане на принципите на законодателството на ЕС 
относно регистрацията на автомобили в друга държава членка.

Вашият докладчик отчита също така „Пакета за годността за движение на превозните 
средства”, предложен от Европейската комисия на 13 юли 2012 г. и изтъква колко е 
важно да се предприеме последователен подход във връзка с това предложение.

Вашият докладчик приветства надлежното вземане под внимание на изискванията за 
защита на личните данни в предложението и изричното добавяне на конкретни 
предпазни клаузи относно защитата на личните данни. Във връзка със становището на 
Европейския надзорен орган по защита на данните от 9 юли 2012 г. той предлага 
допълнителни уточнения, целящи основно да разяснят предложението на Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Свободното движение на стоки е 
крайъгълен камък за Европейския 
съюз. Независимо от това 
гражданите на ЕС са изправени пред 
тромави формалности, свързани по-
конкретно с пререгистрацията на 
техните превозни средства в друга 
държава членка и с допълнителни 
разходи ¹. Опростяването на 
презграничното прехвърляне на 
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автомобили предполага пълното 
прилагане на принципите на 
законодателството на ЕС относно 
регистрацията на автомобили в друга 
държава членка и изисква 
прилагането на високи стандарти за 
сигурност в подкрепа на ха 
хармонизирани свидетелства за 
регистрация с оглед свеждането до 
минимум на опасността от 
пререгистрация на откраднати 
превозни средства с фалшифицирани 
удостоверения за регистрация.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Обосновка

Настоящото изменение отразява становището на комисията по транспорт и 
туризъм относно 20-те основни теми, предизвикващи загриженост по отношение на 
функционирането на единния пазар (2012/2044(INI)) и изтъква нуждата от пълното 
прилагане на приложимото законодателство на ЕС.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 
държавите членки и по-специално от 
задължението тези превозни средства да 
преминават допълнителни проверки с 
цел оценка на тяхното общо състояние, 
преди да бъдат регистрирани, или с цел 
да бъдат идентифицирани. Поради това 
е необходимо тези формалности да 
бъдат ограничени, за да се гарантира 
свободното движение на моторни 
превозни средства и да се намали 

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 
държавите членки и по-специално от 
задължението тези превозни средства да 
преминават допълнителни проверки с 
цел оценка на тяхното общо състояние, 
преди да бъдат регистрирани, или с цел 
да бъдат идентифицирани. Поради това 
е необходимо тези формалности да 
бъдат ограничени, за да се гарантира 
свободното движение на моторни 
превозни средства и да се намали 
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административната тежест за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация. Целесъобразно 
е, особено по отношение на гражданите 
и стопанските субекти, придобиващи 
моторно превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
да бъде предвидена опростена 
регистрационна процедура, която 
включва признаването на документи и 
прегледи за техническа изправност, 
издадени или направени в друга 
държава членка, и която следва да 
структурира административното 
сътрудничество между компетентните 
органи във връзка с обмена на липсващи 
данни.

административната тежест за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация. Целесъобразно 
е, особено по отношение на гражданите 
и стопанските субекти, придобиващи 
моторно превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
да бъде предвидена опростена 
регистрационна процедура, която 
включва признаването на документи и 
прегледи за техническа изправност 
(както е предвидено от Регламент 
№2013/...xx относно провеждането на 
прегледи за техническата изправност 
на моторните превозни средства и 
техните ремаркета, от Регламент 
№2013/...xx относно крайпътната 
техническа проверка на 
изправността на търговски превозни 
средства, движещи се на 
територията на Съюза и от 
Директива 2013/...xx относно 
документи за регистрацията на 
превозни средства), издадени или 
направени в друга държава членка, и 
която следва да структурира 
административното сътрудничество 
между компетентните органи във връзка 
с обмена на липсващи данни.

Обосновка

Това изменение цели установяването на връзка с набора от предложения, свързани с 
прегледите на техническата изправност, които са понастоящем разглеждани от 
Парламента.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 
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държавите членки и по-специално от 
задължението тези превозни средства да 
преминават допълнителни проверки с 
цел оценка на тяхното общо състояние, 
преди да бъдат регистрирани, или с цел 
да бъдат идентифицирани. Поради това 
е необходимо тези формалности да 
бъдат ограничени, за да се гарантира 
свободното движение на моторни 
превозни средства и да се намали 
административната тежест за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация. Целесъобразно 
е, особено по отношение на гражданите 
и стопанските субекти, придобиващи 
моторно превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
да бъде предвидена опростена 
регистрационна процедура, която 
включва признаването на документи и 
прегледи за техническа изправност, 
издадени или направени в друга 
държава членка, и която следва да
структурира административното 
сътрудничество между компетентните 
органи във връзка с обмена на липсващи 
данни.

държавите членки и по-специално от 
задължението тези превозни средства да 
преминават допълнителни проверки с 
цел оценка на тяхното общо състояние, 
преди да бъдат регистрирани, или с цел 
да бъдат идентифицирани. Поради това 
е необходимо тези формалности да 
бъдат ограничени, за да се гарантира 
свободното движение на моторни 
превозни средства и да се намали 
административната тежест за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация. Целесъобразно 
е, особено по отношение на гражданите 
и стопанските субекти, придобиващи 
моторно превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
да бъде предвидена опростена 
регистрационна процедура, която 
включва признаването на документи и 
прегледи за техническа изправност, 
издадени или направени в друга 
държава членка, и която следва да 
структурира административното 
сътрудничество между компетентните 
органи във връзка с обмена на липсващи 
данни. Необходимо е да отдаде 
особено значение на борбата срещу 
фалшифицирането на 
километражния брояч, както и на 
отражението на този проблем върху 
доверието на потребителите при 
трансграничния обмен и сигурността 
по пътищата.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящият регламент не 
отслабва важните принципи и 
предпазни механизми, свързани с 
безопасността по пътищата.
Наличието на хармонизирани правила 
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относно провеждането на прегледи за 
техническата изправност на 
моторните превозни средства и 
техните ремаркета са съществен 
елемент за намаляването на 
административната тежест за 
гражданите и промишлеността, 
като същевременно се гарантира 
динамичното развитие на методите 
за извършване на прегледи и 
съдържанието на тези прегледи. 
Взаимното признаване на проверките 
за техническа изправност между 
държавите членки изисква общи 
дефиниции и съизмерими стандарти 
за провеждане на проверките, които 
да се спазват във всички държави 
членки.

Обосновка

Опростената процедура за регистрация на превозни средства в друга държава членка 
не следва да изисква провеждането на допълнителна проверка на техническата 
изправност, освен в ограничени и добре обосновани случаи. Следователно е от 
първостепенно значение европейските стандарти да бъдат спазвани и прилагани във 
всички държави членки. Вж. също: становището на комисията относно 20-те 
основни теми, предизвикващи загриженост по отношение на функционирането на 
единния пазар (2012/2044(INI)).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Настоящият регламент следва 
да вземе предвид разпоредбите на 
Директива 2011/82/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г. за улесняване на 
трансграничния обмен на 
информация относно 
пътнотранспортни нарушения, 
свързани с безопасността по 
пътищата, за да се позволи на 
органите на държавите, в които 
трябва да се регистрира превозно 
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средство, което е вече регистрирано в 
друга държава, да проверяват дали 
евентуалните процедури за 
установяване на нарушение по 
пътищата са приключили.

Обосновка

Следва предвидените разпоредби да бъдат засилени, за да се подобри сигурността по 
пътищата и да се води борба срещу безнаказаността на извършителите на 
нарушения съгласно правилника за движение по пътищата. Следователно е уместно 
да се позволи на органите да извършват проверка дали въпросното превозно средство 
е предмет на някаква процедура за нарушение, преди то да бъде регистрирано.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Държавите членки трябва да 
следят за това службите по 
регистрация на превозните средства 
да спазват указанията на настоящия 
регламент. Те трябва следователно да 
приложат на практика разпоредбите 
относно взаимното признаване и 
електронен обмен на данни.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
следните превозни средства:

1. Настоящият регламент се прилага за 
регистрацията на следните моторни
превозни средства:

Обосновка

Разясняване на целта на регламента.

Изменение 8
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След шестмесечния срок, 
собственикът на регистрирано и 
намиращо се в друга държава членка 
превозно средство все още разполага с 
възможността да поиска 
регистрацията на своето превозно 
средство в държавата членка по 
местоживеене.

Обосновка

Изменението позволява да бъдат пояснени правилата за регистрация в случаите, 
когато даден гражданин разполага в своята държава членка по местоживеене с 
превозно средство и с друго превозно средство, което остава в друга държава членка.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процесът на събиране и обработка на 
данните, посочени в първия параграф, 
се извършва при спазване на 
европейското и националното 
законодателство в областта на 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на личните данни.

Обосновка

Настоящото изменение цели да отрази становището на Европейския надзорен орган 
по защита на данните от 9 юли 2012 г.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) ако датата, до която 
задължително трябва да се издаде 
следващо свидетелството за 
техническа изправност, е минала.

Обосновка

Когато датата, на която е трябвало да бъде проведен прегледът на техническата 
изправност, е отминала, службата за регистрация на превозните средства трябва да 
пристъпи към извършване на преглед на въпросното превозно средство, за да 
гарантира безопасността по пътищата.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При регистрацията на превозно 
средство в друга държава членка 
съответният орган за регистрация на 
превозните средства незабавно докладва 
за това в съответствие с член 7 на 
органа за регистрация на превозните 
средства на държавата членка, в която 
превозното средство е било последно 
регистрирано.

5. Когато дадено превозно средство, 
регистрирано в една държава членка 
се пререгистрира в друга държава 
членка съответният орган за 
регистрация на превозните средства 
незабавно докладва за това в 
съответствие с член 7 на органа за 
регистрация на превозните средства на 
държавата членка, в която превозното 
средство е било последно регистрирано.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) при отсъствие на застраховка за 
гражданска отговорност, когато тя е 
предварително условие за 
регистрацията на превозното 
средство;
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Обосновка

Застраховката за гражданска отговорност за превозните средства допринася в 
голяма степен за защитата на жертвите по време на пътнотранспортни 
произшествия в Европа и следва да продължи да бъде предварително условие за 
регистрацията на превозните средства в държавите, които са вписали този принцип 
с своето законодателство.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са откраднати, 
освен ако титулярят на свидетелството 
за регистрация може недвусмислено да 
докаже собствеността върху превозното 
средство;

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са изгубени или
откраднати, освен ако титулярят на 
свидетелството за регистрация може 
недвусмислено да докаже или 
собствеността върху превозното 
средство, или това че той е законният 
собственик на документите за 
регистрация;

Обосновка

Настоящото изменение цели поясняването на това, че законният собственик на 
документите за регистрация може да бъде различен от правна гледна точка от 
собственика на превозното средство и следователно, въз основа на явно 
доказателство за неговото положение, той може да избегне решение за даване на 
отказ от страна на органите.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) датата, до която задължително 
трябва да се издаде следващо 
свидетелството за техническа 
изправност, е минала.

заличава се
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Обосновка

Настоящото изменение се вписва в продължението на изменението към член 4, според 
което службата за регистрация може да пристъпи към извършване на преглед на 
превозното средство, когато е изтекла датата за съставяне на последното 
свидетелство за техническа изправност.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са откраднати, 
освен ако титулярят на свидетелството 
за регистрация може недвусмислено да 
докаже собствеността върху превозното 
средство;

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са изгубени или
откраднати, освен ако титулярят на 
свидетелството за регистрация може 
недвусмислено да докаже собствеността 
върху превозното средство, или това че 
той е законният собственик на 
документите за регистрация;

Обосновка

Настоящото изменение цели поясняването на това, че законният собственик на 
документите за регистрация може да бъде различен от правна гледна точка от 
собственика на превозното средство и следователно, въз основа на явно 
доказателство за неговото положение, той може да избегне решение за даване на 
отказ от страна на органите.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема актове за 
изпълнение с цел определяне на общите 
процедури и спецификации, 
необходими за софтуерното 
приложение, посочено в параграф 2, 
включително формата на обменяните 
данни, техническите процедури за 
получаване по електронен път на 
справки от националните електронни 
регистри, процедурите за достъп и 

4. Комисията приема актове за 
изпълнение с цел определяне на общите 
процедури и спецификации, 
необходими за софтуерното 
приложение, посочено в параграф 2, 
включително формата на обменяните 
данни, техническите процедури за 
получаване по електронен път на 
справки от националните електронни 
регистри, процедурите за достъп и 
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механизмите за сигурност. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 12, 
параграф 2.

механизмите за сигурност.

Комисията извършва редовно оценка 
на адекватността на мерките за 
сигурност, свързани със защитата на 
обменяните данни, като отчита 
технологичното развитие и 
увеличаването на рисковете. 
Комисията приема актове за 
изпълнение за актуализиране на 
мерките за сигурност, когато това е 
необходимо.
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 12, 
параграф 2.

Обосновка

Настоящото изменение цели да отрази становището на Европейския надзорен орган 
по защита на данните от 9 юли 2012 г.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е дистрибутор на превозни средства 
или извършва услуги по проверка, 
ремонт или поддръжка на превозни 
средства;

б) конструира, е дистрибутор на 
превозни средства или извършва услуги 
по проверка, ремонт или поддръжка на 
превозни средства;

Обосновка

Важно е конструкторската дейност да бъде включена в настоящия параграф, тъй 
като тя също налага професионална регистрация, така както и останалите 
споменати дейности.

Изменение 18
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ползва се добро име и притежава 
необходимите професионални 
компетенции.

в) притежава необходимата 
професионална компетентност.

Обосновка

Доброто име е субективен критерий за оценка, за който няма място в един 
регламент.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Срокът на валидност на 
свидетелствата за професионална 
регистрация на превозни средства, не 
надвишава 3 месеца. Валидността 
изтича веднага щом престане да бъде 
валиден един от критериите, 
изброени в параграф 1 от настоящия 
член.

Обосновка

Срокът на валидност на професионалната регистрация на превозни средства следва 
да се разглежда като твърде съществен, за да бъде определян чрез делегирани актове.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема актове за изпълнение и 
определяне на формата и образеца на 
свидетелството за професионална 
регистрация на превозни средства.

заличава се



PE494.831v02-00 16/20 AD\922640BG.doc

BG

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 12, 
параграф 2.

Обосновка

Форматът и моделът на свидетелството за професионална регистрация се
подчиняват на Директива 1999/37/ЕО, Следователно този аспект трябва да се 
разглежда в рамките на преразглеждането на тази директива (в процес на 
разглеждане от Европейския парламент и от Съвета), а не в настоящия регламент.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Разпоредбите на настоящия член 
не засягат съществуващите 
национални правила, свързани с 
временната и професионалната 
регистрация.

Обосновка

Обхватът на настоящия регламент се определя от пререгистрациите на моторни 
превозни средства в друга държава членка. Това е, за да бъде разяснено, че 
националните разпоредби, свързани с временната и професионалната регистрация, не 
са засегнати.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Органите за регистрация на 
превозни средства улесняват 
достъпността до публиката на 
правилата, уреждащи обработката 
на данните, свързани с 
регистрацията на превозни средства, 
в това число информация относно 
сроковете за съхранение, както и 
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необходимата информация, 
предвидена в членове 10 и 11 от 
Директива 95/46/ЕО.

Обосновка

Настоящото изменение цели да отрази становището на Европейския надзорен орган 
по защита на данните от 9 юли 2012 г.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 10, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия по 
член 10 се предоставя на Комисията за 
период от пет години, считано от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент. Нe по-късно от девет 
месеца преди края на петгодишния 
период Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на 
правомощие. При условие, че 
настоящият доклад е изготвен, 
делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Обосновка

Отразяването на обичайната позиция на Парламента, че делегирането не следва да 
бъде за неопределен срок и че Комисията следва да докладва във връзка с начина, по 
който е използвала своите правомощия преди, а също така се обмисля продължаване.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за оценка 
на настоящия регламент до [четири
години след влизането в сила на 
настоящия регламент]. Ако е 
необходимо, Комисията представя 
съответните предложения за 
изменението на настоящия регламент и 
хармонизирането му с други актове на 
Съюза, по-специално с оглед на 
възможностите за по-нататъшно 
опростяване на административните 
процедури за гражданите и стопанските 
субекти.

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за оценка 
на настоящия регламент до [две години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент]. Ако е необходимо, 
Комисията представя съответните 
предложения за изменението на 
настоящия регламент и 
хармонизирането му с други актове на 
Съюза, по-специално с оглед на 
възможностите за по-нататъшно 
опростяване на административните 
процедури за гражданите и стопанските 
субекти.

Обосновка

Скъсяването на срока, след който Комисията внася доклада пред Парламента и 
Съвета, ще подобри законодателния контрол.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за оценка 
на настоящия регламент до [четири 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент]. Ако е 
необходимо, Комисията представя 
съответните предложения за 
изменението на настоящия регламент и 
хармонизирането му с други актове на 
Съюза, по-специално с оглед на 
възможностите за по-нататъшно 
опростяване на административните 
процедури за гражданите и стопанските 
субекти.

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за оценка 
на настоящия регламент до [четири 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент]. Този доклад 
съдържа по-специално информация, 
свързана с прилагането в 
законодателството на отделните 
държави членки. Ако е необходимо, 
Комисията представя съответните 
предложения за изменението на 
настоящия регламент и 
хармонизирането му с други актове на 
Съюза, по-специално с оглед на 
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възможностите за по-нататъшно 
опростяване на административните 
процедури за гражданите и стопанските 
субекти.
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