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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wstęp

Wniosek dotyczący rozporządzenia porusza zagadnienia uproszczenia formalności i 
warunków rejestracji pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie 
członkowskim. Ogranicza się do procedury ponownej rejestracji i nie ma zastosowania do 
procedury pierwszej rejestracji pojazdu w państwie członkowskim ani do rejestracji pojazdów 
silnikowych zarejestrowanych w państwie trzecim.

W tym określonym zakresie Komisja pragnie zmniejszyć i uprościć obecne formalności 
związane z rejestracją pojazdu, by osiągnąć następujące główne cele:

- zapewnienie swobodnego przepływu pojazdów silnikowych w Unii Europejskiej,

- zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów 
rejestrujących, zgodnie ze sprawozdaniem na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: usuwanie 
przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE – (COM(2010)603 z 27.10.2010 r.),

- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- utrzymanie zwalczania nadużywania i kradzieży dokumentów rejestracyjnych pojazdu, 
zgodnie z decyzją Rady 2004/919/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami (Dz.U. L389 z 30.12.2004, s.28).

 W tym celu wniosek:

- wyjaśni, w którym państwie członkowskim należy zarejestrować pojazd silnikowy 
przeniesiony między państwami członkowskimi, dzięki pojęciu miejsca zamieszkania, 
którego definicja zawarta jest w tekście wniosku,

- ustanowi zharmonizowany okres sześciu miesięcy, w którym posiadacz dowodu 
rejestracyjnego po przeniesieniu miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego 
zwraca się o rejestrację pojazdu,

- zorganizuje współpracę organów rejestrujących i wymianę danych między nimi za pomocą 
środków elektronicznych,

- zorganizuje uznawanie dokumentów wydawanych w innym państwie członkowskim i 
przeprowadzonych w tym państwie badań przydatności do ruchu drogowego,

- dokładnie określi, w jakich przypadkach organy rejestrujące mają prawo odmówić rejestracji 
pojazdu silnikowego, który został zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

2. Kwestia transportu we wniosku
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Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji zmniejszający obciążenia 
administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw w kwestiach związanych z transportem. 
Komisja Transportu i Turystyki już wyraziła swoją opinię w sprawie 20 głównych obaw 
europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku 
(2012/2044(INI)), nakreślając swoje stanowisko w kwestii uproszczenia transgranicznego 
przenoszenia pojazdów.

W związku z tym sprawozdawca zmierza do uwzględnienia opinii komisji i skupienia się na 
uproszczeniu procedury przy zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa 
drogowego, jednocześnie podkreślając potrzebę pełnego wdrożenia zasad prawa unijnego 
dotyczących rejestracji pojazdów w innym państwie członkowskim.

Sprawozdawca zauważa także pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego 
zaproponowany przez Komisję Europejską w dniu 13 lipca 2012 r. i podkreśla potrzebę 
spójności z tym wnioskiem.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje odpowiednie uwzględnienie we wniosku 
wymogów ochrony danych osobowych oraz fakt, że celowo wprowadzono kilka konkretnych 
zabezpieczeń ochrony danych. Co do opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 
9 lipca 2012 r., sprawozdawca sugeruje dalsze doprecyzowania zasadniczo zmierzające do 
wyjaśnienia wniosku Komisji.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Swobodny przepływ towarów jest 
fundamentem Unii Europejskiej. Jednak 
obywatele UE pokonują uciążliwe 
formalności, związane w szczególności z 
ponowną rejestracją swojego pojazdu w 
innym państwie członkowskim, z czym 
wiążą się dodatkowe koszty¹. Uproszczenie 
transgranicznego przenoszenia pojazdów 
oznacza pełne wdrożenie zasad prawa 
unijnego dotyczących rejestracji pojazdów 
w innym państwie członkowskim i 
wymaga wysokiego standardu 
bezpieczeństwa zharmonizowanej 
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rejestracji w celu zmniejszenia ryzyka 
ponownej rejestracji pojazdów 
skradzionych za pomocą fałszywych 
dokumentów rejestracyjnych.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla opinię Komisji Transportu i Turystyki w sprawie 20 głównych obaw 
europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego 
rynku(2012/2044(INI)) i podkreśla potrzebę pełnego wdrożenia odpowiedniego 
prawodawstwa UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych 
zarejestrowanych w innym państwie 
członkowskim jest utrudniona ze względu 
na uciążliwe formalności związane z 
rejestracją w państwach członkowskich, w 
szczególności ze względu na obowiązek 
przedstawiania tych pojazdów do badań 
uzupełniających przed rejestracją w celu 
dokonania oceny ich stanu ogólnego lub w 
celu ich identyfikacji. W związku z 
powyższym konieczne jest ograniczenie 
tych formalności, aby zapewnić swobodny 
przepływ pojazdów silnikowych oraz 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla obywateli, przedsiębiorstw i organów 
rejestrujących. Należy przewidzieć, w 
szczególności z myślą o obywatelach lub 
przedsiębiorstwach nabywających pojazd 
silnikowy zarejestrowany w innym 
państwie członkowskim, uproszczoną 
procedurę rejestracji, która obejmie 
uznawanie dokumentów wydawanych w 
innym państwie członkowskim i 

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych 
zarejestrowanych w innym państwie 
członkowskim jest utrudniona ze względu 
na uciążliwe formalności związane z 
rejestracją w państwach członkowskich, w 
szczególności ze względu na obowiązek 
przedstawiania tych pojazdów do badań 
uzupełniających przed rejestracją w celu 
dokonania oceny ich stanu ogólnego lub w 
celu ich identyfikacji. W związku z 
powyższym konieczne jest ograniczenie 
tych formalności, aby zapewnić swobodny 
przepływ pojazdów silnikowych oraz 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla obywateli, przedsiębiorstw i organów 
rejestrujących. Należy przewidzieć, w 
szczególności z myślą o obywatelach lub 
przedsiębiorstwach nabywających pojazd 
silnikowy zarejestrowany w innym 
państwie członkowskim, uproszczoną 
procedurę rejestracji, która obejmie 
uznawanie dokumentów wydawanych w 
innym państwie członkowskim i 
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przeprowadzonych badań przydatności do 
ruchu drogowego, oraz współpracę 
administracyjną między właściwymi 
organami w celu wymiany brakujących 
danych.

przeprowadzonych badań przydatności do 
ruchu drogowego (zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie okresowych 
badań przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów mechanicznych i ich przyczep 
2013/...xx oraz rozporządzeniem w 
sprawie drogowej przydatności do ruchu 
pojazdów użytkowych poruszających się w 
Unii 2013/...xx oraz dyrektywą 2013/...xx 
w sprawie dokumentów rejestracyjnych 
pojazdów) oraz współpracę 
administracyjną między właściwymi 
organami w celu wymiany brakujących 
danych.

Uzasadnienie

Nawiązanie do pakietu w zakresie przydatności do ruchu drogowego, który omawiany jest 
obecnie w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych 
zarejestrowanych w innym państwie 
członkowskim jest utrudniona ze względu 
na uciążliwe formalności związane z 
rejestracją w państwach członkowskich, w 
szczególności ze względu na obowiązek 
przedstawiania tych pojazdów do badań 
uzupełniających przed rejestracją w celu 
dokonania oceny ich stanu ogólnego lub w 
celu ich identyfikacji. W związku z 
powyższym konieczne jest ograniczenie 
tych formalności, aby zapewnić swobodny 
przepływ pojazdów silnikowych oraz 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla obywateli, przedsiębiorstw i organów 
rejestrujących. Należy przewidzieć, w 
szczególności z myślą o obywatelach lub 
przedsiębiorstwach nabywających pojazd 

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych 
zarejestrowanych w innym państwie 
członkowskim jest utrudniona ze względu 
na uciążliwe formalności związane z 
rejestracją w państwach członkowskich, w 
szczególności ze względu na obowiązek 
przedstawiania tych pojazdów do badań 
uzupełniających przed rejestracją w celu 
dokonania oceny ich stanu ogólnego lub w 
celu ich identyfikacji. W związku z 
powyższym konieczne jest ograniczenie 
tych formalności, aby zapewnić swobodny 
przepływ pojazdów silnikowych oraz 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla obywateli, przedsiębiorstw i organów 
rejestrujących. Należy przewidzieć, w 
szczególności z myślą o obywatelach lub 
przedsiębiorstwach nabywających pojazd 
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silnikowy zarejestrowany w innym 
państwie członkowskim, uproszczoną 
procedurę rejestracji, która obejmie 
uznawanie dokumentów wydawanych w 
innym państwie członkowskim i 
przeprowadzonych badań przydatności do 
ruchu drogowego, oraz współpracę 
administracyjną między właściwymi 
organami w celu wymiany brakujących 
danych.

silnikowy zarejestrowany w innym
państwie członkowskim, uproszczoną 
procedurę rejestracji, która obejmie 
uznawanie dokumentów wydawanych w 
innym państwie członkowskim i 
przeprowadzonych badań przydatności do 
ruchu drogowego, oraz współpracę 
administracyjną między właściwymi 
organami w celu wymiany brakujących 
danych. Należy położyć szczególny nacisk 
na rozwiązanie problemu fałszowania 
drogomierzy oraz na wpływ tego 
fałszowania na zaufanie konsumentów w 
handlu transgranicznym, a także na 
wpływ tego procederu na bezpieczeństwo 
drogowe.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsze rozporządzenie nie osłabia 
ważnych zasad i zabezpieczeń dotyczących 
bezpieczeństwa drogowego.
Zharmonizowane przepisy dotyczące 
badań przydatności pojazdów silnikowych 
i ich przyczep do ruchu drogowego to 
zasadniczy element zmierzający do 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
dla obywateli i przedsiębiorstw przy 
jednoczesnym zapewnieniu dynamicznego 
rozwoju metod i zakresu badań. 
Wzajemne uznawanie przez państwa 
członkowskie kontroli technicznych 
wymaga wspólnych definicji i 
porównywalnych norm badań 
przestrzeganych przez wszystkie państwa 
członkowskie.

Uzasadnienie

Uproszczona procedura rejestracji pojazdów zarejestrowanych w innym państwie 
członkowskim nie powinna oznaczać dodatkowych badań przydatności do ruchu drogowego, z 
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wyjątkiem określonych i dobrze uzasadnionych przypadków. Dlatego bardzo ważne jest, by 
wszystkie normy europejskie były przestrzegane i stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich. Zob. też: Opinia Komisji Transportu i Turystyki w sprawie 20 głównych obaw 
europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku 
(2012/2044(INI)).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Niniejsze rozporządzenie musi 
uwzględniać przepisy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2011/82/UE z dnia 25 października 2011 
r. w sprawie ułatwień w zakresie 
transgranicznej wymiany informacji 
przestępstw lub wykroczeń związanych z 
bezpieczeństwem ruchu drogowego, aby 
umożliwić organom państw 
członkowskich, w których ma zostać 
zarejestrowany pojazd uprzednio 
zarejestrowany w innym państwie 
członkowskim, sprawdzenie, czy 
ewentualne procedury podjęte w wyniku 
popełnienia wykroczenia związanego z 
bezpieczeństwem ruchu drogowego zostały 
już zakończone.

Uzasadnienie

Należy udoskonalić wniosek za pośrednictwem elementów pozwalających poprawić 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwalczać bezkarność osób, które dopuściły się naruszenia 
przepisów drogowych. Dlatego należy wprowadzić w tekście możliwość skontrolowania przez 
ograny przed podjęciem procedury rejestracji, czy w odniesieniu do danego pojazdu nie toczy 
się postępowanie za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Państwa członkowskie muszą 
dopilnować, by organy rejestracji 
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pojazdów działały zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia. 
Wzajemne uznawanie i elektroniczna 
wymiana danych są zatem niezbędne.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do następujących pojazdów:

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do rejestracji następujących 
pojazdów silnikowych:

Uzasadnienie

Wyjaśnienie celu rozporządzenia.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie sześciu miesięcy właściciel 
pojazdu zarejestrowanego i znajdującego 
się w innym państwie członkowskim ma 
nadal możliwość zwrócenia się o 
zarejestrowanie swojego pojazdu w 
państwie członkowskim zamieszkania.

Uzasadnienie

Poprawka pozwala doprecyzować zasady rejestracji w przypadku, gdy dany obywatel posiada 
jeden pojazd w państwie członkowskim zamieszkania, a inny – w innym państwie 
członkowskim.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proces gromadzenia i przetwarzania 
danych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, odbywa się zgodnie z 
europejskimi i krajowymi przepisami na 
temat ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z 
dnia 9 lipca 2012 r.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) jeżeli upłynęła data ważności 
następnego obowiązkowego świadectwa 
przydatności do ruchu drogowego.

Uzasadnienie

Jeżeli zostanie przekroczony termin świadectwa przydatności do ruchu drogowego, organ 
rejestracji pojazdów musi być w stanie przeprowadzić kontrolę pojazdu celem zapewnienia 
bezpieczeństwa drogowego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku rejestracji pojazdu 
zarejestrowanego w innym państwie 
członkowskim właściwy organ rejestracji 
pojazdów niezwłocznie zgłasza ten fakt do 

5. W przypadku gdy pojazd zarejestrowany 
w jednym państwie członkowskim jest 
ponownie rejestrowany w innym państwie 
członkowskim, właściwy organ rejestracji 
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organu rejestracji pojazdów państwa 
członkowskiego, w którym pojazd był 
ostatnio zarejestrowany, zgodnie z art. 7.

pojazdów niezwłocznie zgłasza ten fakt do 
organu rejestracji pojazdów państwa 
członkowskiego, w którym pojazd był 
ostatnio zarejestrowany, zgodnie z art. 7.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) jeżeli brak jest ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, a stanowi ono 
warunek rejestracji pojazdu;

Uzasadnienie

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowią 
istotny wkład w ochronę ofiar w ruchu drogowym i powinny w krajach, w których zasada ta 
jest umocowana w ich krajowych systemach prawnych, nadal stanowić warunek rejestracji 
pojazdu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu 
zostały skradzione, chyba że posiadacz 
dowodu rejestracyjnego może w jasny 
sposób wykazać, że jest właścicielem 
pojazdu;

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu 
zostały zgubione lub skradzione, chyba że 
posiadacz dowodu rejestracyjnego może w 
jasny sposób wykazać, że jest właścicielem 
pojazdu lub prawowitym posiadaczem 
dowodu rejestracyjnego;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że prawowity posiadacz dowodu rejestracyjnego może być 
osobą inną niż właściciel pojazdu i w związku z tym, na podstawie jasnego wykazania takiej 
sytuacji, może on uniknąć odmowy ze strony władz.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d) – punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) upłynęła data ważności 
obowiązkowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 4. Zgodnie z tym organ rejestracji pojazdu może 
przeprowadzać kontrolę pojazdu, jeżeli przekroczony został termin obowiązkowego 
świadectwa przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu 
zostały skradzione, chyba że posiadacz 
dowodu rejestracyjnego może w jasny 
sposób wykazać, że jest właścicielem 
pojazdu;

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu 
zostały zgubione lub skradzione, chyba że 
posiadacz dowodu rejestracyjnego może w 
jasny sposób wykazać, że jest właścicielem 
pojazdu lub prawowitym posiadaczem 
dowodu rejestracyjnego;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że prawowity posiadacz dowodu rejestracyjnego może być 
osobą inną niż właściciel pojazdu i w związku z tym, na podstawie jasnego wykazania takiej 
sytuacji, może on uniknąć odmowy rejestracji ze strony władz.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 
celu określenia wspólnych procedur i 

4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 
celu określenia wspólnych procedur i 
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specyfikacji aplikacji, o której mowa w ust. 
2, w tym formatu danych podlegających 
wymianie, procedur technicznych 
dotyczących konsultacji elektronicznych 
oraz dostępu do krajowych elektronicznych 
rejestrów, procedur dostępu i 
mechanizmów zabezpieczenia. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 12 ust. 2.

specyfikacji aplikacji, o której mowa w ust. 
2, w tym formatu danych podlegających 
wymianie, procedur technicznych 
dotyczących konsultacji elektronicznych 
oraz dostępu do krajowych elektronicznych 
rejestrów, procedur dostępu i 
mechanizmów zabezpieczenia.

Komisja regularnie ocenia przydatność 
środków bezpieczeństwa stosowanych do 
wymiany danych, przy uwzględnieniu 
rozwoju technologicznego i zmian 
poziomu ryzyka. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze w celu uaktualnienia w razie 
potrzeby środków bezpieczeństwa.
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 12 ust. 2.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z 
dnia 9 lipca 2012 r.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zajmuje się dystrybucją pojazdów lub 
świadczy usługi naprawy, przeglądu lub 
testowania pojazdów;

(b) produkuje pojazdy, zajmuje się ich
dystrybucją lub świadczy usługi naprawy, 
przeglądu lub testowania pojazdów;

Uzasadnienie

Istotne jest, by działalność producentów została włączona do tego ustępu, ponieważ wymaga 
ona także profesjonalnej rejestracji, podobnie jak inne wymienione działania.

Poprawka 18
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 ustęp 1 litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) posiada nieposzlakowaną opinię i
niezbędne kompetencje zawodowe.

(c) posiada niezbędne kompetencje 
zawodowe.

Uzasadnienie

Reputacja jest subiektywnym kryterium oceny, które nie powinno się znaleźć w 
rozporządzeniu.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Okres ważności profesjonalnych 
dowodów rejestracyjnych pojazdów nie 
przekracza trzech miesięcy. Ważność 
dowodów wygasa, gdy nie jest już 
spełnione jedno z kryteriów wymienionych 
w ust. 1 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Okres ważności profesjonalnych dowodów rejestracyjnych powinien być uznawany za zbyt 
ważny, by ustalały go akty delegowane.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 
celu ustanowienia formatu i wzoru 
profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 
pojazdów.

skreślony

Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 12 ust. 2.
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Uzasadnienie

Format i wzór profesjonalnego dowodu rejestracyjnego pojazdów został przedstawiony w 
dyrektywie 1999/37/WE. Należy zatem uregulować ten aspekt w ramach przeglądu 
wspomnianej dyrektywy (prace nad tą dyrektywą toczą się obecnie w Parlamencie 
Europejskim i w Radzie), a nie w omawianym rozporządzeniu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Przepisy niniejszego artykułu nie 
wpływają na obowiązujące krajowe 
przepisy dotyczące rejestracji tymczasowej 
i profesjonalnej.

Uzasadnienie

Zakres niniejszego rozporządzenia to ponowna rejestracja pojazdów silnikowych w innym 
państwie członkowskim. Poprawka zmierza do wyjaśnienia, że przepisy krajowe dotyczące 
rejestracji tymczasowej i profesjonalnej nie są nim objęte.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Organy rejestracji pojazdów 
udostępniają przepisy dotyczące 
przetwarzania danych dotyczących 
rejestracji pojazdów, wraz z informacjami 
o ograniczeniach czasowych 
zatrzymywania danych, a także niezbędne 
informacje, o których mowa w art. 10 i 11 
dyrektywy 95/46/WE.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z 
dnia 9 lipca 2012 r.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 10, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 10, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed zakończeniem tego 
pięcioletniego okresu. Pod warunkiem, że 
sprawozdanie zostało sporządzone, 
przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Uzasadnienie

Odzwierciedla zazwyczaj stosowane stanowisko Parlamentu, że przekazanie uprawnień nie 
może być dokonywane na czas nieokreślony i że Komisja – przed rozważeniem przedłużenia –
powinna składać sprawozdania z tego, jak korzysta z tych uprawnień.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
oceny niniejszego rozporządzenia do dnia
[four years after the entry into force of this 
Regulation]. Komisja przedkłada, jeśli to 
konieczne, stosowne propozycje w celu 
zmiany niniejszego rozporządzenia i 
dostosowania innych aktów Unii, w 
szczególności biorąc pod uwagę 
możliwości dalszego uproszczenia 

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
oceny niniejszego rozporządzenia do dnia
[two years after the entry into force of this 
Regulation]. Komisja przedkłada, jeśli to 
konieczne, stosowne propozycje w celu 
zmiany niniejszego rozporządzenia i 
dostosowania innych aktów Unii, w 
szczególności biorąc pod uwagę 
możliwości dalszego uproszczenia 
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procedur administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorstw.

procedur administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Skrócenie okresu, po upływie którego sprawozdanie ma zostać przedłożone Parlamentowi i 
Radzie przez Komisję usprawni kontrolę dokonywaną przez ustawodawcę.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
oceny niniejszego rozporządzenia do dnia 
[four years after the entry into force of this 
Regulation]. Komisja przedkłada, jeśli to 
konieczne, stosowne propozycje w celu 
zmiany niniejszego rozporządzenia i 
dostosowania innych aktów Unii, w 
szczególności biorąc pod uwagę 
możliwości dalszego uproszczenia 
procedur administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorstw.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
oceny niniejszego rozporządzenia do dnia 
[four years after the entry into force of this 
Regulation]. Sprawozdanie zawiera 
również informacje na temat 
wprowadzania w życie na szczeblu 
krajowym w poszczególnych państwach 
członkowskich. Komisja przedkłada, jeśli 
to konieczne, stosowne propozycje w celu 
zmiany niniejszego rozporządzenia i 
dostosowania innych aktów Unii, w 
szczególności biorąc pod uwagę 
możliwości dalszego uproszczenia 
procedur administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorstw.
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