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Ændringsforslag 52
Hans-Peter Martin

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Alle medlemsstater har et system til 
registrering af motorkøretøjer, der udgør en 
administrativ tilladelse til ibrugtagning af 
et køretøj, hvilket omfatter identificering af 
køretøjet og tildeling af et 
registreringsnummer. Men mange af de 
nationale regler om registrering af 
køretøjer er modstridende, komplekse og 
besværlige. Derfor skaber problemerne 
med køretøjsregistrering barrierer i det 
indre marked og vanskeligheder i 
forbindelse med den frie bevægelighed i 
EU for motorkøretøjer, der er registreret i 
en anden medlemsstat.

(1) Alle medlemsstater har et system til 
registrering af motorkøretøjer, der udgør en 
administrativ tilladelse til ibrugtagning af 
et køretøj, hvilket omfatter identificering af 
køretøjet og tildeling af et 
registreringsnummer. Men mange af de 
nationale regler om registrering af 
køretøjer er modstridende, komplekse og 
besværlige. Derfor skaber problemerne 
med køretøjsregistrering barrierer i det 
indre marked, navnlig også for 
arbejdskraftens bevægelighed, og 
vanskeligheder i forbindelse med den frie 
bevægelighed i EU for motorkøretøjer, der 
er registreret i en anden medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 53
Hans-Peter Martin

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Registrering af motorkøretøjer, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
hæmmes af omstændelige 
registreringsformaliteter i medlemsstaterne, 
navnlig af forpligtelsen til at fremstille 
disse køretøjer til supplerende syn for at 
vurdere deres generelle stand før 
registrering eller for at identificere dem. 
Det er derfor nødvendigt at begrænse disse 
formaliteter for at sikre den frie 
bevægelighed for motorkøretøjer og 
mindske den administrative byrde for 

(5) Registrering af motorkøretøjer, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
hæmmes af omstændelige 
registreringsformaliteter i medlemsstaterne, 
navnlig af forpligtelsen til at fremstille 
disse køretøjer til supplerende syn for at 
vurdere deres generelle stand før 
registrering eller for at identificere dem. 
Det er derfor nødvendigt at begrænse disse 
formaliteter for at sikre den frie 
bevægelighed for motorkøretøjer og 
mindske den administrative byrde for 
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borgere, virksomheder og 
registreringsmyndigheder. Navnlig for 
borgere eller virksomheder, der erhverver 
et motorkøretøj, som er indregistreret i en 
anden medlemsstat, er det hensigtsmæssigt 
at indføre en forenklet 
registreringsprocedure, der omfatter 
anerkendelse af dokumenter og attester for 
eftersyn af køretøjer, udstedt i en anden 
medlemsstat, og organisering af det 
administrative samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder om udveksling af 
manglende data.

borgere, virksomheder og 
registreringsmyndigheder. Navnlig for 
borgere eller virksomheder, der erhverver 
et motorkøretøj, som er indregistreret i en 
anden medlemsstat, er det hensigtsmæssigt 
at indføre en forenklet og forbrugervenlig
registreringsprocedure, der omfatter 
anerkendelse af dokumenter og attester for 
eftersyn af køretøjer, udstedt i en anden 
medlemsstat, og organisering af det 
administrative samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder om udveksling af 
manglende data.

Or. de

Ændringsforslag 54
Othmar Karas, Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at gøre det lettere for borgere 
eller virksomheder, navnlig dem, der 
køber et motorkøretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, at 
anerkende registreringsattesten, bør 
formatet af denne ensrettes i alle 
medlemsstater i overensstemmelse med 
Rådets direktiv 1999/37/EF.

Or. en

Begrundelse

En fælles registreringsattest sikrer identifikation af indehaveren af køretøjet i tilfælde af 
trafikulykker.

Ændringsforslag 55
Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Borgere og virksomheder bør også 
have mulighed for at vælge mellem 
nationale farver og EU-farver på 
nummerpladen eller den midlertidige 
overførselsnummerplade med henblik på 
at få køretøjer, som er købt i en anden 
medlemsstat, omregistreret eller 
midlertidigt registreret med henblik på 
overførsel.

Or. en

Ændringsforslag 56
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Denne forordning bør tage hensyn 
til, at visse køretøjer af historisk betydning 
ikke har fuldstændig original 
dokumentation, enten fordi de 
pågældende køretøjer er blevet kasseret og 
derefter restaureret, eller fordi de er 
fremstillet, før medlemsstatens 
registreringssystem blev indført, eller 
alternativt fordi de oprindeligt har været 
væddeløbs- eller militærkøretøjer. Denne 
forordning bør sikre, at disse køretøjer 
lovligt kan overføres fra en medlemsstat 
til en anden og omregistreres under
henvisning til kun tilgængelige 
dokumenterede oplysninger vedrørende 
fremstillingsdato eller første registrering, 
når køretøjerne er mindst 30 år gamle.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en undtagelse for historiske køretøjer.
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Ændringsforslag 57
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
gennemførelsesbeføjelser overdrages til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge fælles procedurer og 
specifikationer for softwareprogrammet, 
der er nødvendige for elektronisk 
udveksling af oplysninger fra 
køretøjsregistre, herunder 
dataudvekslingsformatet, de tekniske 
procedurer for elektronisk søgning i og 
adgang til de nationale elektroniske 
registre, adgangsprocedurer og 
sikkerhedsmekanismer, samt fastlægge 
formatet og modellen for den 
erhvervsmæssige registreringsattest. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

(14) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
gennemførelsesbeføjelser overdrages til 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge fælles procedurer og 
specifikationer for softwareprogrammet,
nemlig det europæiske 
informationssystem vedrørende køretøjer 
og kørekort (Eucaris), der er nødvendige 
for elektronisk udveksling af oplysninger 
fra køretøjsregistre, herunder 
dataudvekslingsformatet, de tekniske 
procedurer for elektronisk søgning i og 
adgang til de nationale elektroniske 
registre, adgangsprocedurer og 
sikkerhedsmekanismer, samt fastlægge 
formatet og modellen for den 
erhvervsmæssige registreringsattest. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 58
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionen og medlemsstaterne 
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bør sikre, at det europæiske 
informationssystem vedrørende køretøjer 
og kørekort (Eucaris) er fuldt gennemført 
og operationelt, så det kan anvendes til 
brug for nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

Inden 2013 skulle alle 27 EU-medlemsstater have gennemført Eucaris med henblik på 
udveksling af oplysninger om køretøjer og kørekort. Dette er ikke tilfældet i øjeblikket, 
primært af organisatoriske og juridiske årsager.

Ændringsforslag 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes skattemæssige 
suverænitet til at pålægge og opkræve 
gældende afgifter for køretøjer, som er 
omfattet af forordningen.

Or. en

Begrundelse

Denne tekst bør indsættes i artikel 1 for at sikre, at indførelsen af forordningen ikke berører 
de skattemæssige rettigheder. Da hensigten med den foreslåede forordning er en forenkling af 
formaliteter og vilkår for omregistrering af køretøjer, som i forvejen er registreret i en anden 
medlemsstat, bør den derfor på inden måde krænke retten til at opkræve afgifter på køretøjer, 
som indføres i en bestemt medlemsstat.

Ændringsforslag 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes ret til at træffe de 
fornødne lovgivningsmæssige 
foranstaltninger for at forhindre 
skatteunddragelse i forbindelse med 
køretøjer, som er omfattet af 
forordningen.

Or. en

Begrundelse

Det vil være bedst at integrere en henvisning til medlemsstaternes ret til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger i tilfælde af skatteunddragelse i artikel 1 for at undgå 
situationer, hvor den foreslåede forordning utilsigtet fører til praksis, som resulterer i 
skatteunddragelse.

Ændringsforslag 61
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "indehaver af en registreringsattest": den 
person, i hvis navn et køretøj er 
indregistreret i en medlemsstat

3) "indehaver af en registreringsattest": den
fysiske eller juridiske person, i hvis navn 
et køretøj er indregistreret i en 
medlemsstat; i tilfælde af leasing er 
"indehaver af en registreringsattest" også 
den fysiske eller juridiske person, som 
kontraktmæssigt har påtaget sig et 
midlertidigt ejerskab af køretøjet

Or. en

Ændringsforslag 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) "indehaver af et køretøj": den person, 
hvis navn optræder på 
registreringsattesten, og som ikke er den 
registrerede person.

Or. hu

Begrundelse

I artikel 2, stk. 3, i Kommissionens forslag defineres den person, i hvis navn et køretøj er 
indregistreret, som indehaveren af registreringsattesten. I praksis forekommer det imidlertid, 
at den person, som optræder på registreringsattesten, ikke er samme person som den person, i 
hvis navn køretøjet er indregistreret. Et eksempel kunne være leasede køretøjer, hvor den 
person, der optræder på registreringsattesten, er ejeren, mens indehaveren af 
registreringsattesten er indehaveren af køretøjet.

Ændringsforslag 63
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat kan kun kræve 
registrering på sit område af et køretøj, der 
er indregistreret i en anden medlemsstat, 
hvis indehaveren af registreringsattesten 
har sin sædvanlige bopæl på dens område.

1. En medlemsstat kan kun kræve 
registrering på sit område af et køretøj, der 
er indregistreret i en anden medlemsstat, 
hvis indehaveren af registreringsattesten
eller brugeren af køretøjet har sin 
sædvanlige bopæl på dens område.

Or. fi

Ændringsforslag 64
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den medlemsstat, hvor indehaveren af Den medlemsstat, hvor indehaveren af 
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registreringsattesten har sædvanlig bopæl, 
er en af følgende:

registreringsattesten eller brugeren af 
køretøjet har sædvanlig bopæl, er en af 
følgende:

Or. fi

Ændringsforslag 65
Daniël van der Stoep

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i nr. i) og ii) nævnte betingelser 
berører ikke medlemsstaternes ret til at 
indføre yderligere krav ved national 
lovgivning vedrørende afgørelsen af 
fysiske personers sædvanlige bopæl.

Or. nl

Ændringsforslag 66
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En medlemsstat kan fastsætte, at 
registrering i folkeregisteret skal være det 
eneste bopælskriterium for fysiske 
personer. I forbindelse med en filial eller 
en anden etablering af en juridisk person 
gælder registreringen imidlertid kun for 
flytningen inden for den pågældende 
medlemsstat. En medlemsstat kan
anvende samme begrænsning for at give 
ikkebosiddende EU-borgere mulighed for 
at indregistrere køretøjer, som de ønsker 
at have til rådighed til brug på 
medlemsstatens område.

Or. it
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Begrundelse

I henhold til de europæiske bestemmelser om bopæl i medlemsstaterne kan borgere blive 
registreret i folkeregisteret, hvis deres ophold er på over tre måneder. Derfor bør samme 
kriterium, som udgør en form for registrering og giver sikkerhed, være tilladt med henblik på 
retten til at indregistrere et køretøj. Desuden bør en person naturligvis kunne have et køretøj i 
en anden medlemsstat, uanset personens opholdssted.

Ændringsforslag 67
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Når et køretøj overskrider grænser, 
skal føreren kunne dokumentere, at 
køretøjet er registreret og anvendes 
lovligt. De enkelte medlemsstater kan 
kræve og fastsætte regler for, at 
motorkøretøjer, der er registreret i en 
anden medlemsstat, og som flyttes til deres 
område, kontrolleres for at opnå 
oplysninger. De kan inddrage en 
registreringsattest i en periode på højst 30 
dage, men skal tillade, at køretøjet
anvendes midlertidigt, hvis føreren er en 
fysisk person med registreret bopæl eller 
indehaver af et kørekort udstedt af en 
medlemsstat, eller hvis dokumenterne i 
førerens besiddelse ikke dokumenterer 
bopæl i udlandet eller angiver formålet 
med køretøjet. Hvis køretøjets registrering 
eller anvendelse anses for at have været 
ukorrekt, skal attesten inddrages 
permanent. Den registrerende 
medlemsstat skal underrettes om 
midlertidig og permanent tilbagetrækning 
af attesten.

Or. it

Begrundelse

Dette er blot en enkel og effektiv metode til at forhindre omgåelse af loven med hensyn til 
besiddelse og anvendelse af køretøjer (og dermed regulere registreringen) i EU. Ansvaret vil 
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ligge hos køretøjernes ejere og førere, når de rejser i et andet land end registreringslandet.
Dette vil lette kontrollen.

Ændringsforslag 68
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indehaveren af registreringsattesten 
flytter sin sædvanlige bopæl til en anden 
medlemsstat, skal han anmode om 
registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
inden for en frist på seks måneder efter 
sin ankomst.

Hvis indehaveren af registreringsattesten 
flytter sin sædvanlige bopæl til en anden 
medlemsstat, skal han:

a) straks underrette de kompetente 
registreringsmyndigheder i den 
pågældende medlemsstat
b) anmode om registrering af et køretøj, 
der er indregistreret i en anden 
medlemsstat, inden for en frist på tre 
måneder efter sin ankomst.

Or. en

Ændringsforslag 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indehaveren af registreringsattesten 
flytter sin sædvanlige bopæl til en anden 
medlemsstat, skal han anmode om 
registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
inden for en frist på seks måneder efter sin 
ankomst.

Hvis indehaveren af registreringsattesten
eller indehaveren af køretøjet flytter sin 
sædvanlige bopæl til en anden 
medlemsstat, skal han anmode om 
registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
inden for en frist på tre måneder efter
ankomsten.
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Or. hu

Begrundelse

Artikel 7 i direktiv 2004/38/EC giver EU-borgere ret til at tage bopæl i en anden medlemsstat.
I praksis er der brug for en periode på tre måneder til at indregistrere et køretøj efter at 
ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet.

Ændringsforslag 70
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indehaveren af registreringsattesten 
flytter sin sædvanlige bopæl til en anden 
medlemsstat, skal han anmode om 
registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
inden for en frist på seks måneder efter sin 
ankomst.

Hvis indehaveren af registreringsattesten 
flytter sin sædvanlige bopæl til en anden 
medlemsstat, skal han anmode om 
registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
inden for en frist på tre måneder efter sin 
ankomst.

Or. de

Ændringsforslag 71
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indehaveren af registreringsattesten 
flytter sin sædvanlige bopæl til en anden 
medlemsstat, skal han anmode om 
registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
inden for en frist på seks måneder efter sin 
ankomst.

Hvis indehaveren af registreringsattesten 
flytter sin sædvanlige bopæl til en anden 
medlemsstat, skal han anmode om 
registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
inden for en frist på seks måneder efter sin 
ankomst. Medlemsstaterne kan kræve en 
kortere frist for indgivelse af 
anmodninger om omregistrering.

Or. en
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Begrundelse

Da dette er en forordning, finder den direkte anvendelse i medlemsstaternes lovgivning, og 
der skal tages hensyn til eksisterende lovgivning, som i forvejen kræver omgående 
omregistrering eller fastsætter en kort frist.

Ændringsforslag 72
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved ejerskifte for et køretøj, som er 
registreret i en medlemsstat, og overførsel 
af dette køretøj til en anden medlemsstat, 
som er sædvanlig bopæl for den nye ejer 
af køretøjet, skal den nye ejer anmode om 
registrering af køretøjet senest 30 dage 
efter overførslen af køretøjet.

Or. en

Ændringsforslag 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den periode, der er nævnt i første afsnit, 
skal køretøjets brug ikke begrænses.

I de perioder, der er nævnt i første og 
andet afsnit, skal køretøjets brug ikke 
begrænses af årsager, som er knyttet til 
registreringen af køretøjet.

Or. en

Ændringsforslag 74
Othmar Karas, Toine Manders
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne pålægger effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende 
sanktioner, hvis indehaveren af 
registreringsattesten ikke omregistrerer sit 
køretøj inden for den i artikel 4, stk. 1, 
anførte frist. Disse sanktioner kan omfatte 
bøder eller begrænset brug af køretøjet, 
indtil omregistreringen er gennemført.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en form for incitament til at opfylde forordningens krav eller sanktioner, hvis 
indehavere af køretøjer ikke omregistrerer deres køretøjer rettidigt.

Ændringsforslag 75
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Køretøjsregistreringsmyndigheden 
anerkender synsattester fra andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
forordning 2013/xx/EU1.
__________________
1Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om periodisk teknisk 
kontrol med motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil og om ophævelse 
af direktiv 2009/40/EF 
(2012/0184(COD)). 

Or. en
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Ændringsforslag 76
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når en ansøgning om omregistrering 
af et køretøj modtages, og køretøjet 
hidrører fra en anden medlemsstat, 
anerkender registreringsmyndighederne
køretøjets synsattest, så snart attestens
gyldighed er blevet bekræftet, på 
tidspunktet for omregistreringen. 
Anerkendelsen gives for samme periode 
som den oprindelige gyldighed af attesten, 
medmindre attestens oprindelige 
gyldighedsperiode går ud over den 
maksimale lovlige varighed i den 
medlemsstat, hvor køretøjet omregistreres. 
I så fald ændres gyldigheden bagud og 
beregnes fra den dato, hvor køretøjet 
modtog den oprindelige synsattest. Inden 
anvendelsesdatoen for denne forordning 
underretter medlemsstaterne hinanden 
om formatet for synsattesten, der 
anerkendes af deres respektive 
kompetente myndigheder, og udveksler 
vejledninger om, hvordan ægtheden kan 
kontrolleres.

Or. en

Begrundelse

Dette er den tekst, som TRAN-udvalget har vedtaget vedrørende forordningen om synsattester 
i forbindelse med den gensidige anerkendelse af synsattester. Denne ændring sikrer 
konsistens vedrørende denne bestemmelse, hvis primære formål er at lette omregistrering af 
motorkøretøjer i EU.

Ændringsforslag 77
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Køretøjsregistreringsmyndighederne kan 
kun foretage fysisk kontrol af et køretøj, 
der er indregistreret i en anden 
medlemsstat, forud for dets registrering i 
følgende tilfælde:

4. Køretøjsregistreringsmyndighederne kan
identificere et køretøj, inden de 
indregistrerer et køretøj fra en anden 
medlemsstat. 
Køretøjsregistreringsmyndighederne kan
kun foretage teknisk inspektion af et 
køretøj, der er indregistreret i en anden 
medlemsstat, forud for dets registrering i 
følgende tilfælde:

Or. en

Ændringsforslag 78
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når en medlemsstat modtager en 
meddelelse om registrering af et køretøj i 
en anden medlemsstat, jf. stk. 5, 
annullerer den straks registreringen af 
køretøjet på dens område. De nationale 
ophævelsesprocedurer for køretøjsregistre 
berøres ikke heraf.

Or. it

Begrundelse

Uanset den automatiske underretning bør de nationale procedurer for at fjerne køretøjer fra 
de nationale registre bevares for at nedsætte risikoen for svig og især beskytte billån, hvor 
selve bilen er stillet som sikkerhed (f.eks. endnu ikke fuldt afdragede afbetalingslån).

Ændringsforslag 79
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Valg af nummerplade til køretøjer
1. Medlemsstaterne tilbyder at 
omregistrere et køretøj med en 
nummerplade i enten nationale eller 
EU's farver, eventuelt personaliseret.
2. Hvis der tilbydes en nummerplade i 
EU's farver, består denne af gule 
koder på en blå baggrund i 
overensstemmelse med Rådets 
forordning (EF) nr. 2411/98.
3. Valget i stk. 1 berører ikke 
medlemsstaternes ret til at bestemme 
deres egne nationale kodeordninger.

Or. it

Begrundelse

For visse virksomhedstyper som f.eks. udlejnings- og leasingvirksomheder vil det være nyttigt 
at have mulighed for at anvende en fælles farve til nummerpladerne på deres køretøjer. Dette 
vil give dem mulighed for at give deres flåder et ensartet udseende. Registreringen vil fortsat 
påhvile den medlemsstat, hvor et køretøj er registreret. Desuden vil ovennævnte virksomheder 
og alle andre kunne få personaliserede nummerplader. Denne mulighed findes allerede i 
nogle medlemsstater.

Ændringsforslag 80
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) hvis køretøjet ikke har en 
ansvarsforsikring.

Or. en
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Ændringsforslag 81
Daniël van der Stoep

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) hvis en medlemsstats nationale 
lovgivning tillader afslag, uanset årsagen 
hertil.

Or. nl

Ændringsforslag 82
Daniël van der Stoep

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver beslutning truffet af en 
køretøjsregistreringsmyndighed om at 
nægte registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
skal være behørigt begrundet. Den 
pågældende person kan inden for en frist 
på en måned fra modtagelsen af den 
negative beslutning anmode den 
kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed om at 
tage beslutningen op til fornyet vurdering. 
Anmodningen skal indeholde grundene til 
en sådan fornyet vurdering. Senest en 
måned efter modtagelsen af anmodningen 
skal den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed bekræfte 
eller ændre sin beslutning.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 83
Hans-Peter Martin
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver beslutning truffet af en 
køretøjsregistreringsmyndighed om at 
nægte registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, skal 
være behørigt begrundet. Den pågældende 
person kan inden for en frist på en måned
fra modtagelsen af den negative beslutning 
anmode den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed om at tage 
beslutningen op til fornyet vurdering. 
Anmodningen skal indeholde grundene til 
en sådan fornyet vurdering. Senest en 
måned efter modtagelsen af anmodningen 
skal den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed bekræfte 
eller ændre sin beslutning.

2. Enhver beslutning truffet af en 
køretøjsregistreringsmyndighed om at 
nægte registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, skal 
være behørigt begrundet. Den pågældende 
person kan inden for en frist på tre 
måneder fra modtagelsen af den negative 
beslutning anmode den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed om at tage 
beslutningen op til fornyet vurdering. 
Anmodningen skal indeholde grundene til 
en sådan fornyet vurdering. Senest tre 
måneder efter modtagelsen af 
anmodningen skal den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed bekræfte 
eller ændre sin beslutning.

Or. de

Ændringsforslag 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver beslutning truffet af en 
køretøjsregistreringsmyndighed om at 
nægte registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, skal 
være behørigt begrundet. Den pågældende 
person kan inden for en frist på en måned 
fra modtagelsen af den negative beslutning 
anmode den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed om at tage 
beslutningen op til fornyet vurdering. 
Anmodningen skal indeholde grundene til 
en sådan fornyet vurdering. Senest en 
måned efter modtagelsen af anmodningen 
skal den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed bekræfte 

2. Enhver beslutning truffet af en 
køretøjsregistreringsmyndighed om at 
nægte registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, skal 
være behørigt begrundet. Den pågældende 
person kan inden for en frist på en måned 
fra modtagelsen af den negative beslutning 
anmode den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed om at tage 
beslutningen op til fornyet vurdering. 
Anmodningen skal indeholde grundene til 
en sådan fornyet vurdering. Senest en 
måned efter modtagelsen af anmodningen 
skal den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed bekræfte 
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eller ændre sin beslutning. eller ændre sin beslutning. I måneden efter 
den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndigheds 
modtagelse af anmodningen må køretøjet 
ikke anvendes på offentlige veje.

Or. en

Begrundelse

Hvis køretøjet er alvorligt beskadiget eller destrueret, eller hvis datoen for den næste 
obligatoriske synsattest er overskredet, må køretøjet af hensyn til trafiksikkerheden ikke 
anvendes på offentlige veje.

Ændringsforslag 85
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver beslutning truffet af en 
køretøjsregistreringsmyndighed om at 
nægte registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, skal 
være behørigt begrundet. Den pågældende 
person kan inden for en frist på en måned 
fra modtagelsen af den negative beslutning 
anmode den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed om at tage 
beslutningen op til fornyet vurdering. 
Anmodningen skal indeholde grundene til 
en sådan fornyet vurdering. Senest en 
måned efter modtagelsen af anmodningen 
skal den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed bekræfte 
eller ændre sin beslutning.

2. Enhver beslutning truffet af en 
køretøjsregistreringsmyndighed om at
nægte registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, skal 
være behørigt begrundet. Den pågældende 
person kan inden for en frist på en måned 
fra modtagelsen af den negative beslutning 
anmode den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed om at tage 
beslutningen op til fornyet vurdering. 
Anmodningen skal indeholde grundene til 
en sådan fornyet vurdering. Senest en 
måned efter modtagelsen af anmodningen 
skal den kompetente 
køretøjsregistreringsmyndighed bekræfte 
eller ændre sin beslutning. I den periode, 
hvor den negative beslutning tages op til 
fornyet vurdering, må køretøjet ikke 
anvendes på offentlige veje.

Or. en
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Ændringsforslag 86
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne pålægger 
forholdsmæssige og afskrækkende 
sanktioner i tilfælde af en manglende 
anmodning om omregistrering inden for 
den i artikel 4, stk. 1, anførte frist. Disse 
sanktioner kan omfatte bøder og 
konfiskation af køretøjet, indtil 
omregistreringen er gennemført. Disse 
bøder pålægges ikke eller tilbagebetales, 
såfremt den manglende omregistrering 
skyldes en fejl fra medlemsstatens 
kompetente myndigheds side. 

Or. en

Ændringsforslag 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver person, der har købt et køretøj i 
en anden medlemsstat, hvor køretøjet ikke 
har nogen registreringsattest, kan anmode 
køretøjsregistreringsmyndigheden om at 
udstede en midlertidig registreringsattest 
for køretøjet med henblik på overførsel til 
en anden medlemsstat. Den midlertidige 
registreringsattest gælder for en periode på 
30 dage.

1. Enhver person, der har købt et køretøj i 
en anden medlemsstat, hvor køretøjet ikke 
har nogen registreringsattest, kan anmode 
køretøjsregistreringsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor køretøjet er registreret,
om at udstede en midlertidig 
registreringsattest for køretøjet med 
henblik på overførsel til en anden 
medlemsstat. Den midlertidige 
registreringsattest gælder for en periode på 
30 dage.

Or. hu
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Begrundelse

Værtslandet vil ikke være i besiddelse af oplysningerne om det købte køretøj. Disse 
oplysninger findes i det land, hvor køretøjet senest var registreret (oprindelseslandet). Det er 
derfor hensigtsmæssigt, at myndighederne i dette land udsteder en midlertidig 
registreringsattest.

Ændringsforslag 88
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver person, der har købt et køretøj i 
en anden medlemsstat, hvor køretøjet ikke 
har nogen registreringsattest, kan anmode 
køretøjsregistreringsmyndigheden om at 
udstede en midlertidig registreringsattest 
for køretøjet med henblik på overførsel til 
en anden medlemsstat. Den midlertidige 
registreringsattest gælder for en periode på 
30 dage.

1. Enhver person, der har købt et køretøj i 
en anden medlemsstat, hvor køretøjet ikke 
har nogen registreringsattest, kan anmode 
køretøjsregistreringsmyndigheden om at 
udstede en midlertidig registreringsattest 
for køretøjet med henblik på overførsel til 
en anden medlemsstat. Den midlertidige 
registreringsattest gælder for en periode på 
30 dage og anerkendes af alle 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 89
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver person, der har købt et køretøj i 
en anden medlemsstat, hvor køretøjet ikke 
har nogen registreringsattest, kan anmode 
køretøjsregistreringsmyndigheden om at 
udstede en midlertidig registreringsattest 
for køretøjet med henblik på overførsel til
en anden medlemsstat. Den midlertidige 
registreringsattest gælder for en periode på 
30 dage.

1. Enhver person, der har købt et køretøj i 
en anden medlemsstat, hvor køretøjet ikke 
har nogen registreringsattest, kan anmode 
køretøjsregistreringsmyndigheden i den 
pågældende medlemsstat om at udstede en 
midlertidig registreringsattest for køretøjet 
med henblik på overførsel til
bopælsmedlemsstaten med henblik på 
registrering dér. Den midlertidige 
registreringsattest gælder for en periode på 
30 dage.
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Or. it

Begrundelse

Alle bør have mulighed for at få et køretøj midlertidigt registreret, men det bør kun ske med et 
udtrykkeligt formål og på en måde, så alle muligheder for misbrug eller spekulation er 
udelukket.

Ændringsforslag 90
Othmar Karas, Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ud over på købte 
køretøjer ligeledes anvendelse på 
køretøjer, som arves, vindes eller 
modtages som gave, hvis indehaveren kan 
dokumentere sin retmæssige brug eller 
besiddelse af køretøjet.

Or. en

Ændringsforslag 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når den midlertidige 
registreringsattest er udløbet, skal 
indehaveren af køretøjet registrere sit 
køretøj i destinationsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at køretøjet, når den midlertidige registreringsattest er udløbet, stadig
skal være behørigt registreret i destinationsmedlemsstaten.
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Ændringsforslag 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvor køretøjet ikke er omfattet af en 
ansvarsforsikring, som er en 
forudsætning for registrering af køretøjet

Or. en

Begrundelse

Denne begrundelse for afslag, som er indført i artikel 5, bør også gælde for udstedelse af en 
midlertidig registreringsattest, eftersom ansvarsforsikring af motorkøretøjer bidrager til at 
yde beskyttelse for trafikofre.

Ændringsforslag 93
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis køretøjet ikke har en 
ansvarsforsikring.

Or. en

Ændringsforslag 94
Daniël van der Stoep

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis en medlemsstats nationale 
lovgivning tillader afslag, uanset årsagen
hertil.
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Or. nl

Ændringsforslag 95
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på registrering af et køretøj, 
der er indregistreret i en anden 
medlemsstat, skal 
køretøjsregistreringsmyndighederne give 
køretøjsregistreringsmyndighederne i de 
øvrige medlemsstater adgang til de 
oplysninger, der opbevares i de officielle 
køretøjsregistre vedrørende 
dataelementerne anført i bilag I.

1. Med henblik på registrering af et køretøj, 
der er indregistreret i en anden 
medlemsstat, skal 
køretøjsregistreringsmyndighederne give 
køretøjsregistreringsmyndighederne i de 
øvrige medlemsstater adgang til de 
oplysninger, der opbevares i de officielle 
køretøjsregistre vedrørende 
dataelementerne anført i bilag I, nr. 1-34, 
44 og 48-60. De kan give 
køretøjsregistreringsmyndighederne i de 
øvrige medlemsstater adgang til de 
oplysninger, der opbevares i de officielle 
køretøjsregistre vedrørende 
dataelementerne anført i bilag I, nr. 35-
43, 45-47 og 61. 
Med henblik på første afsnit indsamler 
køretøjsregistreringsmyndighederne 
oplysninger om de dataelementer, der er 
anført i bilag I, nr. 1-34, 44 og 48-60. De 
kan indsamle oplysninger om de 
dataelementer, der er anført i bilag I, nr. 
35-43, 45-47 og 61.

Or. en

Ændringsforslag 96
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som omhandlet i stk. 1 skal Som omhandlet i stk. 1 skal 
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køretøjsregistreringsmyndighederne 
anvende softwareprogrammet som fastsat i 
bilag II.

køretøjsregistreringsmyndighederne 
anvende det europæiske 
informationssystem vedrørende køretøjer 
og kørekort (Eucaris) som fastsat i bilag 
II.

Or. en

Ændringsforslag 97
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, 
at det europæiske informationssystem 
vedrørende køretøjer og kørekort 
gennemføres fuldt ud i alle 
medlemsstater, og at det er fuldt 
operationelt.

Or. en

Begrundelse

I dag udveksler et antal medlemsstater oplysninger om køretøjer og kørekort gennem Eucaris, 
men systemet er ikke implementeret og operationelt i alle medlemsstater. For at gøre 
nærværende forordning effektiv skal Kommissionen derfor sikre, at Eucaris fungerer i hele 
EU.

Ændringsforslag 98
Hans-Peter Martin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uautoriseret søgning eller videregivelse
af oplysninger

c) uautoriseret søgning, videregivelse eller
offentliggørelse af oplysninger

Or. de
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Ændringsforslag 99
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En køretøjsregistreringsmyndighed kan 
udstede en eller flere attester for 
erhvervsmæssig køretøjsregistrering til
enhver virksomhed, der opfylder følgende 
kriterier:

1. En køretøjsregistreringsmyndighed kan 
udstede en eller flere attester for 
erhvervsmæssig køretøjsregistrering til
køretøjsfabrikanter, fabrikanter af 
køretøjsdele, bilværksteder, forhandlere, 
tekniske tjenester og tilsynsmyndigheder.

a) virksomheden er etableret på 
registreringsmyndighedens område
b) virksomheden forhandler køretøjer 
eller leverer reparations-, 
vedligeholdelses- eller prøvningsydelser i 
forbindelse med køretøjer
c) virksomheden har et godt omdømme og 
har den nødvendige tekniske kompetence.

Or. en

Ændringsforslag 100
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheden forhandler køretøjer eller 
leverer reparations-, vedligeholdelses- eller 
prøvningsydelser i forbindelse med 
køretøjer

b) virksomheden forhandler køretøjer, 
overfører dem over grænser eller leverer 
reparations-, vedligeholdelses- eller 
prøvningsydelser i forbindelse med 
køretøjer

Or. en

Begrundelse

Virksomheder, som for distributører overfører køretøjer over grænser, bør også være omfattet 
af ordningen med erhvervsmæssig registrering.
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Ændringsforslag 101
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Køretøjsregistreringsmyndighederne 
sikrer sig, at de oplysninger om køretøjet, 
der er nævnt i bilag I, er opført i deres 
register for hver erhvervsmæssig 
køretøjsregistrering.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 102
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Køretøjer med en erhvervsmæssig 
registreringsattest må kun anvendes, hvis 
køretøjet ikke udgør en direkte og 
umiddelbar risiko for trafiksikkerheden. 
Disse køretøjer må ikke anvendes til 
erhvervsmæssig transport af personer eller 
gods.

3. Køretøjer med en erhvervsmæssig 
registreringsattest må kun anvendes, hvis 
køretøjet ikke udgør en direkte og 
umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og 
medfører en obligatorisk synsattest. Disse 
køretøjer må ikke anvendes til 
erhvervsmæssig transport af personer eller 
gods.

Or. pl

Ændringsforslag 103
Daniël van der Stoep

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der 
vedrører køretøjets registrering, hindre den 
frie bevægelighed for køretøjer med en 
erhvervsmæssig registreringsattest.

4. Medlemsstaterne kan af grunde, der 
vedrører køretøjets registrering, hindre den 
frie bevægelighed for køretøjer med en 
erhvervsmæssig registreringsattest.

Or. nl

Ændringsforslag 104
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Erhvervsmæssige registreringsattester 
for køretøjer anerkendes gensidigt i alle 
medlemsstater med henblik på 
overførselskørsel, kontrol og test.

Or. en

Ændringsforslag 105
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Erhvervsmæssige registreringsattester, 
der er udstedt i én medlemsstat, 
anerkendes af de øvrige medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 106
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Gyldighedsperioden for 
erhvervsmæssige registreringsattester må 
ikke overstige tre måneder. Attesternes 
gyldighed udløber, så snart et af de 
kriterier, der er anført under stk. 1 i 
denne artikel, ikke længere er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Gyldighedsperioden for erhvervsmæssige registreringsattester bør defineres klart.

Ændringsforslag 107
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Valg af nummerplade til køretøjer

1. Medlemsstaterne tilbyder at 
omregistrere et køretøj, registrere det 
midlertidigt med henblik på overførsel 
eller registrere det erhvervsmæssigt med 
en nummerplade i enten nationale eller 
EU's farver.
2. Hvis der tilbydes en nummerplade i 
EU's farver, består denne af gule koder 
på en blå baggrund i overensstemmelse 
med Rådets forordning (EF) nr. 2411/98.
3. Hvis der tilbydes en nummerplade til 
midlertidig overførsel i EU's farver, består 
denne af blå koder på en gul baggrund i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 2411/98.
4. Valget i stk. 1 berører ikke 
medlemsstaternes ret til at bestemme deres 
egne nationale kodeordninger.
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Or. en

Begrundelse

For visse brancher som f.eks. udlejnings- og leasingvirksomheder vil det være nyttigt at have 
mulighed for at anvende en fælles farve til nummerpladerne eller de midlertidige 
nummerplader på deres køretøjer. Det vil give virksomhederne mulighed for at vælge et 
ensartet udseende til deres køretøjsflåde. Registreringen af køretøjet henhører fortsat under 
den medlemsstat, hvor køretøjet er registreret.

Ændringsforslag 108
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger om registreringen af 
køretøjer i den relevante myndigheds 
medlemsstat

a) oplysninger om proceduren i 
forbindelse med registreringen af køretøjer
samt de nødvendige dokumenter i den 
relevante myndigheds medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 109
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger om registreringen af 
køretøjer i den relevante myndigheds 
medlemsstat

a) oplysninger om registreringen af 
køretøjer i den relevante myndigheds 
medlemsstat, og navnlig: de nødvendige 
dokumenter, afgifter, den forventede 
ventetid i forbindelse med en afgørelse 
samt procedurerne

Or. pl

Ændringsforslag 110
Malcolm Harbour
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den [dato indsættes: et år
efter denne forordnings ikrafttræden].

Den anvendes fra den [dato indsættes: tre
år efter denne forordnings ikrafttræden].

Or. en

Begrundelse

Det vil tage længere end et år at gennemføre denne forordning. Især skal de nationale 
registreringsmyndigheder indføre flere dataelementer for at indsamle alle de data, der er 
specificeret i forslaget til forordningen vedrørende køretøjer, der registreres første gang i en 
given medlemsstat. Mindst 10 ekstra dataelementer vil skulle hentes fra producenterne, 
hvilket i kombination med andre oplysninger vil kræve udvikling af nye systemer, som 
eventuelt også skal omfatte forsikringsbranchen.

Ændringsforslag 111
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag

Element Harmoniserede koder direktiv 1999/37/EF

1. Registreringsland --

2. Registreringsnummer (A)

3. Dato for køretøjets første registrering (B)

4. Registreringsattestens 
identifikationsnummer(numre)

--

5. Myndighed, der har udstedt 
registreringsattesten

--

6. Køretøj: mærke (D.1)

7. Køretøj: type (D.2)

- variant (hvis denne oplysning foreligger)

- version (hvis denne oplysning foreligger)

8. Køretøj: handelsbetegnelse(r) (D.3)

9. Køretøjets identifikationsnummer (VIN) (E)

10. Masse: teknisk tilladt totalmasse (F.1)
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undtagen for motorcykler
11. Masse: tilladt totalmasse af det 
ibrugtagne køretøj i den registrerende 
medlemsstat

(F.2)

12. Masse af det ibrugtagne køretøj med 
karrosseri, inklusive koblingsanordning, 
hvis der er tale om trækkende køretøjer i 
andre klasser end M1

(G)

13. Registreringens gyldighed, hvis den er 
tidsbegrænset

(H)

14. Dato for den registrering, som attesten 
vedrører (I)

15. Typegodkendelsesnummer (hvis denne 
oplysning foreligger) (K)

16. Antal aksler (L)

17. Akselafstand (i mm) (M)

18. Fordelingen af den teknisk tilladte 
totalmasse på akslerne for køretøjer med en 
totalmasse på over 3500 kg: aksel 1 (i kg)

(N.1)

19. Fordelingen af den teknisk tilladte 
totalmasse på akslerne for køretøjer med en 
totalmasse på over 3500 kg: aksel 2 (i kg), 
hvor det er relevant

(N.2)

20. Fordelingen af den teknisk tilladte 
totalmasse på akslerne for køretøjer med en 
totalmasse på over 3500 kg: aksel 3 (i kg), 
hvor det er relevant

(N.3)

21. Fordelingen af den teknisk tilladte 
totalmasse på akslerne for køretøjer med en 
totalmasse på over 3500 kg: aksel 4 (i kg), 
hvor det er relevant

(N.4)

22. Fordelingen af den teknisk tilladte 
totalmasse på akslerne for køretøjer med en 
totalmasse på over 3500 kg: aksel 5 (i kg), 
hvor det er relevant

(N.5)

23. Teknisk tilladt masse af 
påhængskøretøj: bremset påhængskøretøj (i 
kg)

(O.1)

24. Teknisk tilladt masse af 
påhængskøretøj: ikke-bremset 
påhængskøretøj (i kg)

(O.2)

25. Motor: slagvolumen (i cm3) (P.1)

26. Motor: største nettoeffekt (i kW) (hvis 
denne oplysning foreligger)

(P.2)

27. Motor: brændstoftype eller drivmiddel (P.3)
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28. Motor: største omdrejningstal (i min-1) (P.4)

29. Motorens identifikationsnummer (P.5)

30. Effekt/vægt-forhold (i kW/kg) 
(udelukkende for motorcykler)

(Q)

31. Køretøjets farve (R) 

32. Antal pladser: antal siddepladser 
inklusive førerens plads

(S.1)

33. Antal pladser: antal ståpladser (hvor det 
er relevant)

(S.2)

34. Maksimal hastighed (i km/h) (T)

35. Lydtrykniveau: standmåling (i dB(A)) (U.1)

36. Lydtrykniveau: motoromdrejningstal (i 
min-1)

(U.2)

37. Lydtrykniveau: kørselsmåling (i 
dB(A))

(U.3)

38. Udstødning: CO (i g/km eller g/kWh) (V.1)

39. Udstødning: HC (i g/km eller g/kWh) (V.2)

40. Udstødning: NOx (i g/km eller g/kWh) (V.3)

41. Udstødning: HC + NOx (i g/km) (V.4)

42. Udstødning: partikler for dieselmotorer 
(i g/km eller g/kWh) (V.5)

43. Udstødning: korrigeret 
absorptionskoefficient for dieselmotorer (i 
m-1)

(V.6)

44. Udstødning: CO2 (i g/km) (V.7)

45. Udstødning: samlet brændstofforbrug (i 
l pr. 100 km)

(V.8)

46. Udstødning: angivelse af miljøklasse 
ved EF-typegodkendelse: oplysning om 
gældende version i medfør af direktiv 
70/220/EØF eller direktiv 88/77/EØF

(V.9)

47. Brændstofbeholderens (-beholdernes) 
rumindhold (i l).

(W)

48. Dato for seneste syn --

49. Dato for næste syn --

50. Kilometerstand (hvis denne oplysning 
foreligger)

--
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51. Er køretøjet skrottet (ja/nej) --

52. Dato for udstedelse af skrotningsattest --

53. Virksomhed eller foretagende, der 
udsteder skrotningsattesten 

--

54. Årsag til skrotning --

55. Er køretøjet stjålet (ja/nej) --

56. Er registreringsattest og/eller plader 
stjålet (ja/nej) --

57. Inaktiv registrering --

58. Suspenderet registrering --

59. Ændring af registreringsnummer --

60. Teknisk kontrol påkrævet efter uheld 
med alvorlige skader

--

61. Yderligere kontrol påkrævet efter 
ændring af et af numrene 9 til 47 

Ændringsforslag

Element Harmoniserede koder direktiv 1999/37/EF

1. Registreringsland --

2. Registreringsnummer (A)

3. Dato for køretøjets første registrering1 (B)

4. Registreringsattestens 
identifikationsnummer(numre)

--

5. Myndighed, der har udstedt 
registreringsattesten

--

6. Køretøj: mærke (D.1)

7. Køretøj: type (D.2)

- variant (hvis denne oplysning foreligger)

- version (hvis denne oplysning foreligger)

8. Køretøj: handelsbetegnelse(r) (D.3)

9. Køretøjets identifikationsnummer (VIN) (E)

10. Masse: teknisk tilladt totalmasse 
undtagen for motorcykler

(F.1)

11. Masse: tilladt totalmasse af det 
ibrugtagne køretøj i den registrerende 
medlemsstat

(F.2)
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12. Masse af det ibrugtagne køretøj med 
karrosseri, inklusive koblingsanordning, 
hvis der er tale om trækkende køretøjer i 
andre klasser end M1

(G)

13. Registreringens gyldighed, hvis den er 
tidsbegrænset

(H)

14. Dato for den registrering, som attesten 
vedrører

(I)

15. Typegodkendelsesnummer (hvis denne 
oplysning foreligger)

(K)

16. Antal aksler (L)

17. Akselafstand (i mm) (M)

18. Fordelingen af den teknisk tilladte 
totalmasse på akslerne for køretøjer med en 
totalmasse på over 3500 kg: aksel 1 (i kg)

(N.1)

19. Fordelingen af den teknisk tilladte 
totalmasse på akslerne for køretøjer med en 
totalmasse på over 3500 kg: aksel 2 (i kg), 
hvor det er relevant

(N.2)

20. Fordelingen af den teknisk tilladte 
totalmasse på akslerne for køretøjer med en 
totalmasse på over 3500 kg: aksel 3 (i kg), 
hvor det er relevant

(N.3)

21. Fordelingen af den teknisk tilladte 
totalmasse på akslerne for køretøjer med en 
totalmasse på over 3500 kg: aksel 4 (i kg), 
hvor det er relevant

(N.4)

22. Fordelingen af den teknisk tilladte 
totalmasse på akslerne for køretøjer med en 
totalmasse på over 3500 kg: aksel 5 (i kg), 
hvor det er relevant

(N.5)

23. Teknisk tilladt masse af 
påhængskøretøj: bremset påhængskøretøj (i 
kg)

(O.1)

24. Teknisk tilladt masse af 
påhængskøretøj: ikke-bremset 
påhængskøretøj (i kg)

(O.2)

25. Motor: slagvolumen (i cm3) (P.1)

26. Motor: største nettoeffekt (i kW) (hvis 
denne oplysning foreligger)

(P.2)

27. Motor: brændstoftype eller drivmiddel (P.3)

28. Motor: største omdrejningstal (i min-1) (P.4)

29. Motorens identifikationsnummer (P.5)
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30. Effekt/vægt-forhold (i kW/kg) 
(udelukkende for motorcykler)

(Q)

31. Køretøjets farve (R) 

32. Antal pladser: antal siddepladser 
inklusive førerens plads (S.1)

33. Antal pladser: antal ståpladser (hvor det 
er relevant) (S.2)

34. Maksimal hastighed (i km/h) (T)

35. Lydtrykniveau: standmåling (i dB(A)) (U.1)

36. Lydtrykniveau: motoromdrejningstal (i 
min-1)

(U.2)

37. Lydtrykniveau: kørselsmåling (i 
dB(A))

(U.3)

38. Udstødning: CO (i g/km eller g/kWh) (V.1)

39. Udstødning: HC (i g/km eller g/kWh) (V.2)

40. Udstødning: NOx (i g/km eller g/kWh) (V.3)

41. Udstødning: HC + NOx (i g/km) (V.4)

42. Udstødning: partikler for dieselmotorer 
(i g/km eller g/kWh) (V.5)

43. Udstødning: korrigeret 
absorptionskoefficient for dieselmotorer (i 
m-1)

(V.6)

44. Udstødning: CO2 (i g/km) (V.7)

45. Udstødning: samlet brændstofforbrug (i 
l pr. 100 km) (V.8)

46. Udstødning: angivelse af miljøklasse 
ved EF-typegodkendelse: oplysning om 
gældende version i medfør af direktiv 
70/220/EØF eller direktiv 88/77/EØF

(V.9)

47. Brændstofbeholderens (-beholdernes) 
rumindhold (i l).

(W)

48. Dato for seneste syn --

49. Dato for næste syn --

50. Kilometerstand (hvis denne oplysning 
foreligger)

--

51. Er køretøjet skrottet (ja/nej) --

52. Dato for udstedelse af skrotningsattest --
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53. Virksomhed eller foretagende, der 
udsteder skrotningsattesten 

--

54. Årsag til skrotning --

55. Er køretøjet stjålet (ja/nej) --

56. Er registreringsattest og/eller plader 
stjålet (ja/nej)

--

57. Inaktiv registrering --

58. Suspenderet registrering --

59. Ændring af registreringsnummer --

60. Teknisk kontrol påkrævet efter uheld 
med alvorlige skader

--

61. Yderligere kontrol påkrævet efter 
ændring af et af numrene 9 til 47 

_____________
1 For køretøjer af historisk betydning som 
defineret i forordning 2013/xx/EU 
(forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil og om ophævelse af direktiv 
2009/40/EF (2012/0184(COD)) kan den 
kompetente myndighed i tilfælde af et 
manglende registreringsdokument 
henvise til tilgængelige dokumenterede 
oplysninger vedrørende fremstillingsdato 
eller første registreringsdato.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse giver mulighed for at omregistrere historiske køretøjer.

Ændringsforslag 112
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Bilag 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udvekslingen af oplysninger skal finde 1. Udvekslingen af oplysninger skal finde 
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sted ved hjælp af interoperable elektroniske 
midler uden udveksling af data, der 
involverer andre databaser. Denne 
udveksling af oplysninger skal foregå på en 
omkostningseffektiv og sikker måde, der 
ligeledes sikrer en effektiv beskyttelse af 
de oplysninger, der overføres, i det omfang 
det er muligt med de eksisterende 
softwareprogrammer.

sted ved hjælp af interoperable elektroniske 
midler uden udveksling af data, der 
involverer andre databaser. Denne 
udveksling af oplysninger skal foregå på en 
omkostningseffektiv og sikker måde, der 
ligeledes sikrer en effektiv beskyttelse af 
de oplysninger, der overføres, i det omfang 
det er muligt med de eksisterende 
softwareprogrammer. I forbindelse med 
denne forordning anvendes det 
europæiske informationssystem 
vedrørende køretøjer og kørekort 
(Eucaris).

Or. en

Ændringsforslag 113
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Bilag 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat afholder sine egne 
omkostninger i forbindelse med 
forvaltning, anvendelse og vedligeholdelse 
af det i stk. 1 nævnte softwareprogram.

3. Hver medlemsstat afholder sine egne 
omkostninger i forbindelse med 
forvaltning, anvendelse og vedligeholdelse 
af det i stk. 1 nævnte softwareprogram, 
uden at dette skaber yderlige økonomiske 
belastninger for borgere og virksomheder.

Or. en


