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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Úvod

Tento návrh nařízení se týká zjednodušení formalit a podmínek registrace motorových 
vozidel, která již byla zaregistrována v jiném členském státě. Návrh stanoví pouze podmínky 
nové registrace v jiném státě a neuplatní se ani na první postup registrace v členských státech, 
ani na registraci motorových vozidel ve třetích zemích.

V rámci takto vymezené oblasti si Komise přeje omezit a zjednodušit stávající registrační 
formality za účelem dosažení těchto hlavních cílů:

– zajistit volný pohyb motorových vozidel v Evropské unii;

– snížit administrativní zátěž pro občany, podniky a registrační orgány v souladu se zprávou 
o občanství EU za rok 2010: Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU 
(COM(2010)0603 ze dne 27. 10. 2010);

– zajistit bezpečnost silničního provozu;

– i nadále bojovat proti zneužívání a krádežím registračních dokumentů vozidel v souladu 
s rozhodnutím Rady 2004/919/ES ze dne 22. prosince 2004 o boji s trestnou činností 
s přeshraničním dopadem týkající se vozidel (Úř. věst. L389, 30.12.2004, s.28).

 Za tímto účelem návrh:

– vyjasní, ve kterém členském státě by mělo být motorové vozidlo převáděné mezi členskými 
státy registrováno prostřednictvím pojetí „obvyklého bydliště“, jehož kritéria předpis 
vymezuje;

– zavede harmonizované období o délce trvání šesti měsíců, po jehož uplynutí držitel 
osvědčení o registraci, který přesunul své obvyklé bydliště do jiného členského státu, požádá 
o novou registraci;

– organizuje spolupráci a výměnu údajů mezi jednotlivými orgány příslušnými pro registraci 
za použití elektronických prostředků;

– organizuje uznávání vydaných dokladů a technických kontrol provedených v jiném 
členském státě;

– přesně definuje, v jakých případech jsou orgány příslušné pro registraci vozidel oprávněny 
odmítnout registraci motorového vozidla, které již bylo registrováno v jiném členském státě.

2. Vliv návrhu na dopravu

Navrhovatel tento návrh Komise, který usiluje o snížení administrativní zátěže pro občany 
a podniky v otázkách spojených s dopravou, vítá. Výbor pro dopravu a cestovní ruch svůj 
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postoj k usnadnění přeshraničního převodu automobilů uvedl již ve svém stanovisku k dvaceti 
hlavním obavám evropských občanů a podniků v souvislosti s jednotným trhem 
(2012/2044(INI)).

Pozměňovací návrhy navrhovatele si tedy kladou za cíl začlenit do návrhu postoj výboru 
a zaměřují se na zjednodušení postupu při současném zajištění nejvyšší možné úrovně 
bezpečnosti silničního provozu. Z tohoto důvodu také navrhovatel zdůrazňuje význam 
důsledného provádění zásad práva EU v oblasti registrace automobilů v jiném členském státě.

Navrhovatel také bere na vědomí balíček předpisů o technické způsobilosti vozidel, který dne 
13. července 2012 předložila Evropská komise, a zdůrazňuje, že je důležité přistupovat 
k tomuto návrhu soudržným způsobem.

Navrhovatel vítá skutečnost, že požadavky na ochranu osobních údajů byly v návrhu řádně 
zohledněny a že do něj bylo výslovně začleněno několik ustanovení specificky zaměřených na 
ochranu osobních údajů. Vzhledem ke stanovisku evropského inspektora ochrany údajů ze 
dne 9. července 2012 navrhovatel dále doporučuje několik dodatečných specifikací, jejichž 
hlavním cílem je vyjasnit návrh Komise.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Volný pohyb zboží je jedním ze 
základních kamenů Evropské unie. 
Občané EU nicméně čelí složitým 
formalitám spojeným především s novou 
registrací jejich vozidel v jiném členském 
státě a také dodatečným nákladům1. 
Usnadnění přeshraničního převodu 
automobilů předpokládá plné provádění 
zásad práva EU týkajících se registrace 
automobilů v jiném členském státě 
a vysoké bezpečnostní normy uplatňované 
na harmonizovaná osvědčení o registraci 
s cílem minimalizovat riziko nové 
registrace kradených vozidel za pomoci 
padělaných osvědčení o registraci.
_________________
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1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf (v anglickém znění)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je odrazem stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch k 
dvaceti hlavním obavám evropských občanů a podniků v souvislosti s jednotným trhem 
(2012/2044(INI)) a zdůrazňuje, že je třeba v plné míře provádět platné právní předpisy EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

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 
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.

(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 
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 (dle nařízení 
2013/...xx o pravidelné technické kontrole 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel a dle nařízení 2013/...xx 
o silničních technických kontrolách 
užitkových vozidel provozovaných v Unii 
a dle směrnice 2013/...xx o registračních 
dokladech vozidel) provedených v jiném 
členském státě a který upravuje správní 
spolupráci mezi příslušnými orgány 
v případě výměny chybějících informací.
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přidat odkaz na návrhy ohledně technické kontroly, 
kterými se v současnosti zabývá Evropský parlament.

Pozměňovací návrh 3

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 
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.

(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 
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. Zvláštní pozornost je nezbytné 
věnovat boji proti podvodnému přetáčení 
tachometrů a dopadu tohoto problému na 
důvěru spotřebitelů, pokud jde 
o přeshraniční obchod, a na bezpečnost 
silničního provozu.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Toto nařízení by nemělo oslabit 
významné zásady a záruky spojené 
s bezpečností silničního provozu.
Harmonizovaná pravidla technické 
kontroly motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel jsou klíčovým prvkem 
umožňujícím snížit administrativní zátěž 
pro občany a podniky a současně zaručit 
dynamický rozvoj testovacích metod 
a obsahu testů. Vzájemné uznávání 
technických kontrol mezi členskými státy 
vyžaduje stanovení společných definic 
a srovnatelných testovacích standardů, 
které by dodržovaly všechny členské státy.

Odůvodnění

Zjednodušený postup registrace u vozidel zaregistrovaných v jiném členském státě by kromě 
výjimečných a řádně odůvodněných případů neměl vyžadovat dodatečnou technickou 
kontrolu. Je proto velmi důležité, aby byly evropské standardy dodržovány a uplatňovány ve 
všech členských státech. Viz rovněž stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch k dvaceti 
hlavním obavám evropských občanů a podniků v souvislosti s jednotným trhem 
(2012/2044(INI)).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Toto nařízení by mělo zohlednit 
ustanovení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. 
října 2011 o usnadnění  přeshraniční 
výměny informací o dopravních deliktech 
v oblasti bezpečnosti silničního provozu, 
aby orgány státu, v němž má být 
registrováno vozidlo, které je registrováno 
v jiném státě, mohly ověřit, zda toto 
vozidlo není spojeno s jakýmkoli dosud 
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neukončeným řízením pro porušení 
pravidel silničního provozu.

Odůvodnění

V návrhu by měla být ustanovení, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a boj 
proti beztrestnosti, z níž mohou těžit osoby porušující pravidla silničního provozu. Je proto 
zapotřebí umožnit orgánům, aby mohly před registrací daného vozidla ověřit, že v souvislosti 
s ním není vedeno žádné řízení pro spáchání dopravního přestupku.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Členské státy jsou povinny zajistit, 
aby orgány příslušné pro registraci vozidel 
jednaly v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení. Je tudíž nezbytné, aby byla 
uplatňována ustanovení o vzájemném 
uznávání a elektronické výměně údajů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na následující 
vozidla:

1. Toto nařízení se vztahuje na registraci
následujících motorových vozidel:

Odůvodnění

Vyjasnění účelu nařízení.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po uplynutí šestiměsíční lhůty může 
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majitel vozidla registrovaného 
a nacházejícího se v jiném členském státě
požádat o registraci svého vozidla 
v členském státě svého bydliště.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje pravidla pro registraci vozidel v případě, kdy občan 
disponuje vozidlem v členském státě svého bydliště a dalším vozidlem nacházejícím se v jiném 
členském státě.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Proces sběru a zpracovávání údajů 
uvedených v prvním odstavci se řídí 
evropskými a vnitrostátními právními 
předpisy týkajícími se ochrany jednotlivců 
s ohledem na zpracovávání osobních 
údajů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl zohlednit stanovisko evropského inspektora ochrany 
údajů ze dne 9. července 2012.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

Jestliže je po datu, k němuž skončila platnost osvědčení o způsobilosti, musí orgány příslušné 
pro registraci vozidel provést kontrolu daného vozidla, aby byla zajištěna bezpečnost 
silničního provozu.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud je vozidlo registrované v jiném
členském státě nově registrováno, orgán 
příslušný pro registraci vozidel v souladu 
s článkem 7 informuje o této skutečnosti 
neprodleně příslušný orgán členského 
státu, kde bylo vozidlo naposledy 
registrováno.

5. Pokud je vozidlo registrované v jednom
členském státě opětovně registrováno v 
jiném členském státě, orgán příslušný pro 
registraci vozidel v souladu s článkem 7 
informuje o této skutečnosti neprodleně 
příslušný orgán členského státu, kde bylo 
vozidlo naposledy registrováno.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) není uzavřeno pojištění 
občanskoprávní odpovědnosti z provozu 
motorového vozidla, které je podmínkou 
registrace vozidla.

Odůvodnění

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel významně přispívá 
k ochraně obětí dopravních nehod a mělo by nadále zůstat nezbytným předpokladem pro 
registraci vozidel v zemích, jež tuto zásadu zakotvily ve svých právních předpisech.

Pozměňovací návrh 13

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 

ii) doklady o registraci vozidla se ztratily 
nebo byly odcizeny, ledaže držitel může 
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prokázat, že je vlastníkem vozidla; jasně prokázat, že je buď vlastníkem 
vozidla, nebo oprávněným držitelem 
dokladů o registraci;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že oprávněným držitelem dokladů 
o registraci může být jiná osoba než majitel vozidla, a že by tento držitel tudíž měl mít 
možnost zabránit rozhodnutí o zamítnutí ze strany příslušných orgánů, pokud může svůj nárok 
jasně prokázat.

Pozměňovací návrh 14

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

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 4, podle kterého může 
orgán příslušný pro registraci vozidla provést prohlídku vozidla, pokud uplynulo datum, kdy 
končí platnost osvědčení o technické způsobilosti.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) doklady o registraci vozidla se ztratily 
nebo byly odcizeny, ledaže držitel může 
jasně prokázat, že je vlastníkem vozidla 
nebo oprávněným držitelem dokladů 
o registraci;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že oprávněným držitelem dokladů 
o registraci může být jiná osoba než majitel vozidla, a že by tento držitel tudíž měl mít 
možnost zabránit rozhodnutí o zamítnutí ze strany příslušných orgánů, pokud může svůj nárok 
jasně prokázat.
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Pozměňovací návrh 16

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. 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.

Komise také pravidelně vyhodnotí, zda 
jsou bezpečnostní opatření týkající se 
ochrany sdílených údajů přiměřená, 
přičemž zohlední technologický rozvoj 
a vývoj rizik. V případě potřeby přijme 
Komise prováděcí akty, jimiž aktualizuje 
bezpečnostní opatření.
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 12 odst. 2.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl zohlednit stanovisko evropského inspektora ochrany 
údajů ze dne 9. července 2012.

Pozměňovací návrh 17

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

Je důležité, aby tento odstavec zahrnoval činnosti výrobců vozidel, neboť je zapotřebí, aby se 
na ně stejně jako na ostatní zmíněné činnosti rovněž vztahovala služební registrace.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) má dobrou pověst a požadovanou 
odbornou způsobilost.

c) má požadovanou odbornou způsobilost.

Odůvodnění

Dobrá pověst je subjektivním hodnotícím kritériem a jako taková nemůže být součástí 
nařízení.

Pozměňovací návrh 19

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 osvědčení končí, jakmile přestává 
být plněno kterékoli z kritérií uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku.

Odůvodnění

Doba platnosti osvědčení služebního vozidla by měla být považována za příliš podstatnou 
otázku na to, aby mohla být upravena aktem v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví formát a vzor osvědčení o služební 
registraci.

vypouští se

Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 12 odst. 2.

Odůvodnění

Formát a vzor osvědčení o služební registraci vozidel spadají do oblasti působnosti směrnice 
1999/37/ES. Je tudíž vhodné zabývat se touto otázkou v souvislosti s přezkumem uvedené 
směrnice (v současnosti je projednávána Evropským parlamentem a Radou), a nikoli v rámci 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Ustanovení tohoto článku nemají 
žádný dopad na platná vnitrostátní 
pravidla týkající se dočasné a služební 
registrace.

Odůvodnění

Oblast působnosti tohoto nařízení je vymezena otázkou nové registrace motorových vozidel 
v jiném členském státě. Tento pozměňovací návrh si klade za cíl vyjasnit, že vnitrostátní 
ustanovení týkající se dočasné a služební registrace nebudou nařízením dotčena.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Orgány příslušné pro registraci 
vozidel umožní snadný přístup veřejnosti 
k pravidlům upravujícím zpracovávání 
údajů týkajících se registrace vozidel, 
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včetně informací o časových omezeních 
pro jejich uchovávání a nezbytných údajů 
uvedených v článcích 10 a 11 směrnice 
95/46/ES.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl zohlednit stanovisko evropského inspektora ochrany 
údajů ze dne 9. července 2012.

Pozměňovací návrh 23

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 pravomocí uvedené v článku 
10 je Komisi svěřeno na dobu pěti let ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Komise vypracuje zprávu o výkonu 
přenesení pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Jestliže Komise zprávu 
vypracovala, přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhé 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Odráží obvyklý postoj Parlamentu, tedy že přenesení by nemělo být na dobu neurčitou a že by 
Komise měla předkládat zprávy o tom, jak tyto pravomoci využila, předtím, než je přenesení 
prodlouženo.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží zprávu o hodnocení 
tohoto nařízení Evropskému parlamentu a 

Komise předloží zprávu o hodnocení 
tohoto nařízení Evropskému parlamentu a 
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Radě nejpozději do [čtyř let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. Komise v 
případě potřeby předloží příslušné návrhy 
na změnu tohoto nařízení a úpravu jiných 
právních aktů Unie, zejména s 
přihlédnutím k možnosti dalšího 
administrativního zjednodušení pro občany 
a podniky.

Radě nejpozději do [dvou let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. Komise v 
případě potřeby předloží příslušné návrhy 
na změnu tohoto nařízení a úpravu jiných 
právních aktů Unie, zejména s 
přihlédnutím k možnosti dalšího 
administrativního zjednodušení pro občany 
a podniky.

Odůvodnění

Zkrácení lhůty, v níž musí Komise předložit zprávu Parlamentu a Radě, posílí legislativní 
kontrolu.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží zprávu o hodnocení 
tohoto nařízení Evropskému parlamentu a 
Radě nejpozději do [čtyř let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. Komise v 
případě potřeby předloží příslušné návrhy 
na změnu tohoto nařízení a úpravu jiných 
právních aktů Unie, zejména s 
přihlédnutím k možnosti dalšího 
administrativního zjednodušení pro občany 
a podniky.

Komise předloží zprávu o hodnocení 
tohoto nařízení Evropskému parlamentu a 
Radě nejpozději do [čtyř let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. Součástí této 
zprávy jsou také informace o provádění 
tohoto nařízení v jednotlivých členských 
státech. Komise v případě potřeby předloží 
příslušné návrhy na změnu tohoto nařízení 
a úpravu jiných právních aktů Unie, 
zejména s přihlédnutím k možnosti dalšího 
administrativního zjednodušení pro občany 
a podniky.
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