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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Predlog uredbe se nanaša na poenostavitev formalnosti in pogojev za registracijo motornih 
vozil v drugi državi članici. Pri tem je predlog omejen na načine ponovne registracije ter ne 
velja za postopke prve registracije vozila v državi članici in tudi ne za registracijo motornega 
vozila, registriranega v tretji državi.

V okviru tega natančno opredeljenega področja uporabe želi Komisija zmanjšati in 
poenostaviti sedanje formalnosti v zvezi z registracijo, da bi dosegla naslednje glavne cilje:

– zagotoviti prosto gibanje motornih vozil znotraj Evropske unije;

– zmanjšati administrativno obremenitev za državljane, podjetja in organe za registracijo vozil 
v skladu s poročilom EU o državljanstvu iz leta 2010 „Odpravljanje ovir za pravice 
državljanov EU“ (COM(2010)0603 z dne 27.10.2010);

– zagotoviti varnost na cesti;

– nadaljevati boj proti zlorabi in kraji dokumentov o registraciji vozil v skladu s sklepom 
Sveta 2004/919/ES z dne 22. decembra 2004 o boju proti kriminalu, povezanemu z vozili, s 
čezmejnimi posledicami (UL L389, 30.12.2004, str. 28).

 V ta namen bo predlog:

– pojasnil, v kateri državi članici bi bilo treba registrirati motorno vozilo, ki se prepelje iz ene 
države članice v drugo; na podlagi koncepta običajnega prebivališča, merila katerega so 
določena v besedilu;

– uvedel enotno obdobje šestih mesecev, po preteku katerega mora imetnik potrdila o 
registraciji, ki je preselil svoje običajno prebivališče v drugo državo članico, zahtevati 
ponovno registracijo;

– organiziral sodelovanje in izmenjavo podatkov med različnimi organi za registracijo z 
uporabo elektronskih sredstev;

– organiziral priznavanje dokumentov in potrdil o tehničnem pregledu, ki so bila izdana v 
drugi državi članici;

– natančno opredelil, v katerih primerih imajo organi za registracijo pravico zavrniti 
registracijo motornega vozila, ki je bilo registrirano v drugi državi članici.

2. Razsežnost prometa v predlogu

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, katerega namen je zmanjšanje 
administrativne obremenitve državljanov in podjetij pri zadevah, povezanih s prometom. 
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Odbor za promet in turizem je že izrazil svoje mnenje o dvajsetih glavnih pomislekih 
evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem notranjega trga (2012/2044(INI)) in 
pri tem izpostavil svoje stališče o poenostavitvi čezmejne prenosljivosti osebnih vozil.

Zato je namen predlogov sprememb pripravljavca mnenja vključiti mnenje odborov ter se 
osredotočiti na poenostavitev postopkov in pri tem zagotoviti najvišjo možno raven cestne 
varnosti. Pripravljavec mnenja zato poudarja potrebo po polnem izvajanju načel zakonodaje 
EU o registraciji motornih vozil v drugi državi članici.

Pripravljavec mnenja prav tako podpira sveženj o tehnični brezhibnosti, ki ga je predlagala 
Evropska komisija z dne 13. julija 2012 in poudarja pomen pristopa, ki bo skladen s tem 
predlogom.

Pripravljavec mnenja pozdravlja, da so bile zahteve za varovanje podatkov v predlogu 
ustrezno obravnavane in da je bilo hitro vključenih več specifičnih mehanizmov za varovanje 
podatkov. Ob upoštevanju mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 9. julija 
2012 pripravljavec mnenja predlaga nadaljnje specifikacije, katerih namen je v bistvu 
pojasniti predlog Komisije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Prosto gibanje blaga je temelj 
Evropske unije. Vendar se državljani EU 
soočajo z nadležnimi formalnostmi, 
povezanimi zlasti s ponovno registracijo 
njihovih vozil v drugi državi članici, in 
dodatnimi stroški¹. Poenostavitev 
čezmejne prenosljivosti vozil vključuje 
izvajanje načel zakonodaje EU o 
registraciji vozil v drugi državi članici v 
celoti in zahteva visoke standarde pri 
varnosti enotnih potrdil o registraciji, da 
se v čim večji meri zmanjša tveganje za 
ponovno registracijo ukradenih vozil s 
ponarejenimi potrdili o registraciji.
_________________



AD\922640SL.doc 5/17 PE494.831v02-00

SL

1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža mnenje Odbora za promet in turizem o dvajsetih glavnih 
pomislekih evropskih državljanov in podjetij glede delovanja enotnega trga (2012/2044(INI)) 
ter poudarja potrebo po polnem izvajanju veljavne zakonodaje EU.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Registracijo motornih vozil, 
registriranih v drugi državi članici, 
otežujejo nadležne formalnosti registracije 
v državah članicah, zlasti obvezni dodatni 
pregledi teh vozil zaradi ocene njihovega 
splošnega stanja pred registracijo ali 
njihove identifikacije. Zato je treba 
zmanjšati te formalnosti in tako zagotoviti 
prost pretok motornih vozil ter zmanjšati 
upravno obremenitev državljanov, podjetij 
in registrskih organov. Zlasti za državljane 
ali podjetja, ki kupijo motorno vozilo, 
registrirano v drugi državi članici, je 
primerno določiti poenostavljen postopek 
registracije, ki vključuje priznavanje 
dokumentov in potrdil o tehničnem 
pregledu, izdanih v drugi državi članici, ter 
upravno sodelovanje med pristojnimi 
organi pri izmenjavi manjkajočih 
podatkov.

(5) Registracijo motornih vozil, 
registriranih v drugi državi članici,
otežujejo nadležne formalnosti registracije 
v državah članicah, zlasti obvezni dodatni 
pregledi teh vozil zaradi ocene njihovega 
splošnega stanja pred registracijo ali 
njihove identifikacije. Zato je treba 
zmanjšati te formalnosti in tako zagotoviti 
prost pretok motornih vozil ter zmanjšati 
upravno obremenitev državljanov, podjetij 
in registrskih organov. Zlasti za državljane 
ali podjetja, ki kupijo motorno vozilo, 
registrirano v drugi državi članici, je 
primerno določiti poenostavljen postopek 
registracije, ki vključuje priznavanje 
dokumentov in potrdil o tehničnem 
pregledu (kot določajo Uredba o rednih 
tehničnih pregledih motornih vozil in 
njihovih priklopnikov št. 2013/...xx,
Uredba o cestnem pregledu tehnične 
brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo 
v Uniji št. 2013/...xx in Direktiva št. 
2013./..xx o registraciji dokumentov za 
vozila), izdanih v drugi državi članici, ter 
upravno sodelovanje med pristojnimi 
organi pri izmenjavi manjkajočih 
podatkov.
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Obrazložitev

Povezava s svežnjem o tehničnih pregledih, ki ga trenutno obravnava Evropski parlament.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Registracijo motornih vozil, 
registriranih v drugi državi članici, 
otežujejo nadležne formalnosti registracije 
v državah članicah, zlasti obvezni dodatni 
pregledi teh vozil zaradi ocene njihovega 
splošnega stanja pred registracijo ali 
njihove identifikacije. Zato je treba 
zmanjšati te formalnosti in tako zagotoviti 
prost pretok motornih vozil ter zmanjšati 
upravno obremenitev državljanov, podjetij 
in registrskih organov. Zlasti za državljane 
ali podjetja, ki kupijo motorno vozilo, 
registrirano v drugi državi članici, je 
primerno določiti poenostavljen postopek 
registracije, ki vključuje priznavanje 
dokumentov in potrdil o tehničnem 
pregledu, izdanih v drugi državi članici, ter 
upravno sodelovanje med pristojnimi 
organi pri izmenjavi manjkajočih 
podatkov.

(5) Registracijo motornih vozil, 
registriranih v drugi državi članici, 
otežujejo nadležne formalnosti registracije 
v državah članicah, zlasti obvezni dodatni 
pregledi teh vozil zaradi ocene njihovega 
splošnega stanja pred registracijo ali 
njihove identifikacije. Zato je treba 
zmanjšati te formalnosti in tako zagotoviti 
prost pretok motornih vozil ter zmanjšati 
upravno obremenitev državljanov, podjetij 
in registrskih organov. Zlasti za državljane 
ali podjetja, ki kupijo motorno vozilo, 
registrirano v drugi državi članici, je 
primerno določiti poenostavljen postopek 
registracije, ki vključuje priznavanje 
dokumentov in potrdil o tehničnem 
pregledu, izdanih v drugi državi članici, ter 
upravno sodelovanje med pristojnimi 
organi pri izmenjavi manjkajočih 
podatkov. Poseben poudarek je treba 
nameniti odpravljanju problema 
prirejanja stanja števcev prevožene poti in 
posledic, ki jih to ima za zaupanje 
potrošnikov v čezmejno trgovino, pa tudi 
posledic, ki jih ima prirejanje števca za 
varnost v cestnem prometu.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta uredba ne sme oslabeti pomena 
pomembnih načel in varoval, povezanih z 
varnostjo v cestnem prometu. Usklajeni 
predpisi o tehničnem pregledu motornih 
vozil in njihovih priklopnikov so bistveni 
za zmanjšanje administrativne 
obremenitve državljanov in podjetij, ob 
zagotavljanju dinamičnega razvoja metod 
in vsebine preskušanja. Vzajemno 
priznavanje tehničnih kontrol med 
državami članicami zahteva skupno 
opredelitev in primerljive standarde 
preskušanja, ki jih spoštujejo vse države 
članice.

Obrazložitev

Poenostavljen postopek registracije za vozila, ki so bila registrirana v drugi državi članici, ne 
bi smel vključevati posebnega tehničnega pregleda, razen v omejenih in dobro utemeljenih 
primerih. Zato je izrednega pomena, da evropske standarde spoštujejo in izvajajo vse države 
članice. Glej tudi: Mnenje odbora o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in 
podjetij glede delovanja enotnega trga (2012/2044(INI)).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ta uredba bi morala upoštevati 
določbe Direktive 2011/82/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o lažji čezmejni izmenjavi informacij 
o prometnih prekrških, povezanih z 
varnostjo v cestnem prometu, da bi 
omogočili uradnim organom države 
članice, kjer se želi registrirati vozilo, ki je 
že registrirano v drugi državi članici, da 
preverijo, ali je to vozilo v postopku zaradi 
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kršitve prometnih predpisov.

Obrazložitev

Predlog je treba okrepiti z elementi za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in preprečevati 
nekaznovanje kršiteljev prometnih predpisov. Zato je smiselno, da se v besedilo vključi 
možnost, da organi pred registracijo preverijo, ali je neko vozilo v postopku zaradi kršitve 
prometnih predpisov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Države članice morajo zagotoviti, da 
organi za registracijo vozil spoštujejo 
določbe iz te uredbe. Zato morajo izvajati 
predpise s področja vzajemnega 
priznavanja in elektronske izmenjave 
podatkov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za naslednja 
vozila:

1. Ta uredba se uporablja za registracijo 
naslednjih motornih vozil:

Obrazložitev

Pojasnitev namena uredbe.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po izteku šestmesečnega roka ima lastnik 
vozila, ki je registrirano in se nahaja v 
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drugi državi članici, še vedno možnost 
zahtevati registracijo svojega vozila v 
državi članici prebivališča.

Obrazložitev

Predlog spremembe omogoča razjasnitev predpisov o registraciji za primere, ko ima 
državljan na voljo vozilo v državi članici prebivališča in drugo vozilo, ki se nahaja v drugi 
državi članici.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek zbiranja in obdelave podatkov, 
omenjenih v prvem odstavku, mora 
spoštovati evropsko in nacionalno 
zakonodajo, povezano z zaščito 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen vključitvi mnenja evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov z dne 9. julija 2012.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ko je pretekel rok za naslednji 
obvezni tehnični pregled.

Obrazložitev

Ob poteku roka za tehnični pregled mora imeti organ za registracijo vozil možnost opraviti 
pregled vozila, da se zagotovi varnost v cestnem prometu.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri registraciji vozila, registriranega v 
drugi državi članici, pristojni organ za 
registracijo vozil v skladu s členom 7 to 
takoj sporoči organu za registracijo vozil v 
državi članici, v kateri je bilo vozilo 
nazadnje registrirano.

5. Pri ponovni registraciji vozila, 
registriranega v eni državi članici, v drugi 
državi članici, pristojni organ za 
registracijo vozil v skladu s členom 7 to 
takoj sporoči organu za registracijo vozil v 
državi članici, v kateri je bilo vozilo 
nazadnje registrirano.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) če ni obveznega zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti, čeprav je 
pogoj za registracijo vozila;

Obrazložitev

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti bistveno prispeva k zaščiti žrtev v prometu 
po vsej Evropi in naj bi v državah, kjer je to načelo del nacionalne zakonodaje, še naprej 
veljalo kot pogoj za registracijo.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d – podtočka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) so dokumenti o registraciji vozila 
ukradeni, razen če lahko imetnik potrdila o 
registraciji jasno dokaže lastništvo vozila;

(ii) so dokumenti o registraciji vozila
izgubljeni ali ukradeni, razen če lahko 
imetnik potrdila o registraciji jasno dokaže
bodisi lastništvo vozila ali, da je zakoniti 
imetnik dokumentov o registraciji;
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Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen pojasnitvi, da se zakoniti imetnik dokumentov o registraciji 
po zakonu lahko razlikuje od lastnika vozila in se posledično na podlagi jasnega dokazila 
lahko izogne zavrnitvi s strani organov.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) je pretekel rok za naslednji obvezni 
tehnični pregled.

črtano

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe k členu 4. Ta omogoča pregled 
vozila s strani organa za registracijo, ko preteče rok za predpisani tehnični pregled.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) so dokumenti o registraciji vozila 
ukradeni, razen če lahko imetnik potrdila o 
registraciji jasno dokaže lastništvo vozila;

(ii) so dokumenti o registraciji vozila
izgubljeni ali ukradeni, razen če lahko 
imetnik potrdila o registraciji jasno dokaže 
lastništvo vozila ali, da je zakoniti imetnik 
dokumentov o registraciji;

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen pojasnitvi, da se zakoniti imetnik dokumentov o registraciji 
po zakonu lahko razlikuje od lastnika vozila in posledično na podlagi jasnega dokazila lahko 
zagotovi, da organi ne zavrnejo registracije.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene akte za 
določitev splošnih postopkov in 
specifikacij za programsko aplikacijo iz 
odstavka 2, vključno z obliko izmenjanih 
podatkov, tehničnimi postopki za 
elektronsko iskanje po nacionalnih 
elektronskih registrih in dostop do njih, 
postopki za dostop in varnostnimi 
mehanizmi. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 12(2).

4. Komisija sprejme izvedbene akte za 
določitev splošnih postopkov in 
specifikacij za programsko aplikacijo iz 
odstavka 2, vključno z obliko izmenjanih 
podatkov, tehničnimi postopki za 
elektronsko iskanje po nacionalnih 
elektronskih registrih in dostop do njih, 
postopki za dostop in varnostnimi 
mehanizmi.

Komisija prav tako redno ocenjuje 
ustreznost varnostnih ukrepov, povezanih 
z varovanjem izmenjanih podatkov, ob 
upoštevanju tehnološkega razvoja in 
nastanka tveganj. Komisija sprejme 
izvedbene akte, da po potrebi posodobi 
varnostne ukrepe.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 12(2).

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen vključitvi mnenja evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov z dne 9. julija 2012.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se ukvarja z distribucijo vozil ali 
popravili, vzdrževanjem ali preskušanjem 
vozil;

(b) se ukvarja z izdelavo, distribucijo vozil 
ali popravili, vzdrževanjem ali 
preskušanjem vozil;
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Obrazložitev

Pomembno je vključiti dejavnost proizvajalcev v ta odstavek, saj tudi oni potrebujejo 
poslovno registracijo, tako kot druge navedene dejavnosti.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ima dober ugled in strokovno 
usposobljeno osebje.

(c) ima strokovno usposobljeno osebje.

Obrazložitev

Ugled je subjektivno merilo in kot takšno ne sodi v uredbo.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Trajanje veljavnosti potrdil o 
poslovni registraciji vozil ne sme preseči 3 
mesecev. Potrdilo preneha veljati, takoj ko 
eno od meril iz odstavka 1 tega člena ni 
več izpolnjeno.

Obrazložitev

Trajanje veljavnosti poslovnih potrdil za vozila je preveč pomembno, da bi se določalo z 
delegiranimi akti.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme izvedbene akte za 
določitev oblike in vzorca potrdila o 
poslovni registraciji vozila.

črtano

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 12(2).

Obrazložitev

Oblika in model potrdila o poslovni registraciji vozila sta določena v Direktivi 1999/37/ES. 
Zato je ta vidik primerneje obravnavati v okviru revizije te direktive (ki je v fazi preučevanja v 
Evropskem parlamentu in Svetu), ne pa v okviru te uredbe.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Določbe tega člena ne vplivajo na 
obstoječe nacionalne predpise, povezane z 
začasnimi in poslovnimi registracijami.

Obrazložitev

Področje uporabe te uredbe je določeno s ponovno registracijo motornih vozil v drugi državi 
članici. To pomeni, da to ne vpliva na nacionalne določbe, povezane z začasnimi in 
poslovnimi registracijami.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Organi za registracijo vozil morajo 
javnosti zagotoviti enostaven dostop do 
predpisov, ki urejajo obdelavo podatkov, 
povezanih z registracijo vozil, vključno z 
informacijami o časovnih omejitvah za 
zadržanje ter potrebne informacije, 
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predvidene v členu 10 in 11 Direktive 
95/46/ES.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen vključitvi mnenja evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov z dne 9. julija 2012.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 10 se Komisiji 
podeli za nedoločen čas od začetka 
veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo iz člena 10 se na Komisijo 
prenese za obdobje petih let od začetka 
veljavnosti te uredbe. Komisija najpozneje 
devet mesecev pred koncem petletnega 
obdobja pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila. Če je bilo to poročilo 
pripravljeno, se prenos pooblastila 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža običajno stališče Parlamenta, da prenos pooblastila ne bi smel 
biti za nedoločen čas in da bi morala Komisija poročati o tem, kako je uporabila svoje 
pristojnosti preden se obdobje podaljša.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskem parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o oceni te uredbe do [štiri 
leta po začetku veljavnosti te uredbe].
Komisija po potrebi predloži ustrezne 
predloge za spremembo te uredbe in 
prilagoditev drugih aktov Unije, pri čemer 

Komisija Evropskem parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o oceni te uredbe do [dve 
leti po začetku veljavnosti te uredbe].
Komisija po potrebi predloži ustrezne 
predloge za spremembo te uredbe in 
prilagoditev drugih aktov Unije, pri čemer 
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upošteva zlasti možnosti nadaljnjih 
upravnih poenostavitev za državljane in 
podjetja.

upošteva zlasti možnosti nadaljnjih 
upravnih poenostavitev za državljane in 
podjetja.

Obrazložitev

Zmanjšanje zamude, s katero mora Komisija predložiti poročilo Parlamentu in Svetu, bo 
izboljšalo zakonodajno kontrolo.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskem parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o oceni te uredbe do [štiri 
leta po začetku veljavnosti te uredbe].
Komisija po potrebi predloži ustrezne 
predloge za spremembo te uredbe in 
prilagoditev drugih aktov Unije, pri čemer 
upošteva zlasti možnosti nadaljnjih 
upravnih poenostavitev za državljane in 
podjetja.

Komisija Evropskem parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o oceni te uredbe do [štiri 
leta po začetku veljavnosti te uredbe].
Poročilo vsebuje tudi podatke o
nacionalnem izvajanju v posameznih 
državah članicah. Komisija po potrebi 
predloži ustrezne predloge za spremembo 
te uredbe in prilagoditev drugih aktov 
Unije, pri čemer upošteva zlasti možnosti 
nadaljnjih upravnih poenostavitev za 
državljane in podjetja.
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