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Amendement 52
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Alle lidstaten hebben een systeem voor 
de inschrijving van motorvoertuigen, 
waarmee administratieve toestemming 
wordt verleend voor ingebruikname op de 
openbare weg en waarbij het voertuig 
wordt geïdentificeerd en een 
inschrijvingsnummer krijgt. Veel van de 
nationale voorschriften voor de 
inschrijving van voertuigen zijn echter 
tegenstrijdig, ingewikkeld en omslachtig. 
De problemen bij de inschrijving van 
voertuigen creëren daardoor 
belemmeringen binnen de interne markt en 
bemoeilijken het vrije verkeer binnen de 
Unie van in een andere lidstaat 
ingeschreven motorvoertuigen.

(1) Alle lidstaten hebben een systeem voor 
de inschrijving van motorvoertuigen, 
waarmee administratieve toestemming 
wordt verleend voor ingebruikname op de 
openbare weg en waarbij het voertuig 
wordt geïdentificeerd en een 
inschrijvingsnummer krijgt. Veel van de 
nationale voorschriften voor de 
inschrijving van voertuigen zijn echter 
tegenstrijdig, ingewikkeld en omslachtig. 
De problemen bij de inschrijving van 
voertuigen creëren daardoor 
belemmeringen binnen de interne markt, 
met name ten aanzien van de 
arbeidsmobiliteit, en bemoeilijken het vrije 
verkeer binnen de Unie van in een andere 
lidstaat ingeschreven motorvoertuigen.

Or. de

Amendement 53
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De inschrijving van in een andere 
lidstaat ingeschreven motorvoertuigen 
wordt belemmerd door belastende 
inschrijvingsformaliteiten in de lidstaten, 
vooral door de verplichting om deze 
voertuigen aan aanvullende onderzoeken te 
onderwerpen om vóór de inschrijving hun 
algemene staat te beoordelen of om ze te 

(5) De inschrijving van in een andere 
lidstaat ingeschreven motorvoertuigen 
wordt belemmerd door belastende 
inschrijvingsformaliteiten in de lidstaten, 
vooral door de verplichting om deze 
voertuigen aan aanvullende onderzoeken te 
onderwerpen om vóór de inschrijving hun 
algemene staat te beoordelen of om ze te 
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identificeren. Daarom moeten deze 
formaliteiten worden verminderd teneinde 
het vrije verkeer van motorvoertuigen te 
garanderen en de administratieve lasten 
voor de burger, het bedrijfsleven en de 
inschrijvingsinstanties te beperken. Vooral 
voor burgers of bedrijven die een in een 
andere lidstaat ingeschreven motorvoertuig 
aanschaffen moet een vereenvoudigde 
inschrijvingsprocedure worden ingevoerd, 
die de erkenning van de documenten en 
technische keuringen van de andere lidstaat 
omvat en waarbij de administratieve 
samenwerking tussen de bevoegde 
instanties voor de uitwisseling van 
ontbrekende gegevens wordt 
georganiseerd.

identificeren. Daarom moeten deze 
formaliteiten worden verminderd teneinde 
het vrije verkeer van motorvoertuigen te 
garanderen en de administratieve lasten 
voor de burger, het bedrijfsleven en de 
inschrijvingsinstanties te beperken. Vooral 
voor burgers of bedrijven die een in een 
andere lidstaat ingeschreven motorvoertuig 
aanschaffen moet een vereenvoudigde en 
gebruiksvriendelijke 
inschrijvingsprocedure worden ingevoerd, 
die de erkenning van de documenten en 
technische keuringen van de andere lidstaat 
omvat en waarbij de administratieve 
samenwerking tussen de bevoegde 
instanties voor de uitwisseling van 
ontbrekende gegevens wordt 
georganiseerd.

Or. de

Amendement 54
Othmar Karas, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om het voor burgers en bedrijven 
eenvoudiger te maken om het 
kentekenbewijs te laten erkennen, met 
name als zij een in een andere lidstaat 
geregistreerd voertuig aanschaffen, dient 
het formaat hiervan in alle lidstaten 
geharmoniseerd te worden, 
overeenkomstig Richtlijn nr. 1999/37/EG 
van de Raad.

Or. en

Motivering

Een uniform kentekenbewijs waarborgt de identificatie van een houder van een voertuig in 
geval van verkeersongevallen.
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Amendement 55
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Burgers en ondernemingen moeten 
ook de mogelijkheid hebben om te kiezen 
tussen nationale kleuren en kleuren van 
de Unie voor de kentekenplaat of de 
tijdelijke kentekenplaat voor overbrenging 
naar een andere lidstaat, teneinde de in 
een andere lidstaat aangeschafte 
voertuigen te laten herinschrijven of, 
waar passend, tijdelijk te laten inschrijven 
voor overbrenging naar een andere 
lidstaat.

Or. en

Amendement 56
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In deze verordening dient er ook 
rekening mee te worden gehouden dat 
voor sommige voertuigen van historisch 
belang niet de volledige originele 
documentatie beschikbaar is, ofwel 
doordat de betreffende voertuigen 
afgedankt en vervolgens gerestaureerd 
zijn, of omdat ze geproduceerd zijn 
voordat er inschrijvingssystemen in de 
lidstaten bestonden, of omdat het 
oorspronkelijk sportwagens of militaire 
voertuigen waren. Deze verordening moet 
garanderen dat deze voertuigen legaal van 
de ene naar de andere lidstaat 
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overgebracht en heringeschreven kunnen 
worden, waarbij uitsluitend wordt 
verwezen naar voorhanden zijnde 
documentatie betreffende de 
productiedatum of de eerste inschrijving, 
ingeval deze voertuigen ten minste 30 jaar 
of ouder zijn.

Or. en

Motivering

Er moet vrijstelling komen voor historische voertuigen.

Amendement 57
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend tot 
vaststelling van de gemeenschappelijke 
procedures en specificaties voor de 
softwaretoepassing die noodzakelijk is 
voor de elektronische uitwisseling van 
gegevens uit kentekenregisters, met 
inbegrip van het formaat van de 
uitgewisselde gegevens, de technische 
procedures voor de elektronische 
raadpleging van en toegang tot de nationale 
elektronische registers, toegangsprocedures 
en beveiligingsmechanismen, en tot 
vaststelling van het formaat en het model 
van het handelaarskentekenbewijs. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 

(14) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend tot 
vaststelling van de gemeenschappelijke 
procedures en specificaties voor de 
softwaretoepassing, namelijk het Europees 
voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem 
(EUCARIS), die noodzakelijk is voor de 
elektronische uitwisseling van gegevens uit 
kentekenregisters, met inbegrip van het 
formaat van de uitgewisselde gegevens, de 
technische procedures voor de 
elektronische raadpleging van en toegang 
tot de nationale elektronische registers, 
toegangsprocedures en 
beveiligingsmechanismen, en tot 
vaststelling van het formaat en het model 
van het handelaarskentekenbewijs. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
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van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Amendement 58
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten erop toezien dat het Europees 
voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem 
(EUCARIS) volledig wordt doorgevoerd 
en volledig operationeel is om te worden 
gebruikt voor de uitvoering van de 
onderhavige verordening.

Or. en

Motivering

Voor 2013 moeten alle 27 lidstaten van de Europese Unie EUCARIS hebben ingevoerd voor 
de uitwisseling van voertuig- en rijbewijsinformatie, wat momenteel nog niet het geval is, 
grotendeels vanwege organisatorische en juridische kwesties.

Amendement 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze verordening mag geen 
gevolgen hebben voor de soevereine 
rechten van lidstaten om de toepasselijke 
belastingen met betrekking tot de 
voertuigen waarop deze verordening van 
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toepassing is te heffen.

Or. en

Motivering

Het verdient de voorkeur deze teksten op te nemen in artikel 1 om te waarborgen dat de 
fiscale rechten niet worden beïnvloed door de invoering van deze verordening. Aangezien de 
voorgestelde verordening bedoeld is om de formaliteiten en voorwaarden voor de inschrijving 
van voertuigen die al in andere lidstaten zijn ingeschreven te vereenvoudigen, mag het in 
geen geval van invloed zijn op het recht om belasting te heffen op voertuigen die een bepaalde 
lidstaten betreden.

Amendement 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Deze verordening mag niet van 
invloed zijn op het recht van lidstaten om 
de noodzakelijke wettelijke maatregelen 
ter voorkoming van belastingsontwijking 
te treffen met betrekking tot de voertuigen 
waarop deze verordening van toepassing 
is.

Or. en

Motivering

Het zou beter zijn om de verwijzing naar het recht van lidstaten om de noodzakelijke 
maatregelen te treffen in geval van belastingontwijking vast te leggen in artikel 1, om 
omstandigheden tegen te gaan waarin de voorgestelde verordening onbedoeld kan leiden tot 
praktijken die resulteren in belastingontwijking.

Amendement 61
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "houder van het kentekenbewijs": 
degene op wiens naam een voertuig in een 
lidstaat is ingeschreven;

(3) "houder van het kentekenbewijs": de 
natuurlijke of rechtspersoon op wiens 
naam een voertuig in een lidstaat is 
ingeschreven; in geval van leasen is de 
"houder van het kentekenbewijs" ook de 
natuurlijke of rechtspersoon die het 
voertuig op basis van een overeenkomst 
tijdelijk in bezit heeft;

Or. en

Amendement 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) "exploitant": in het 
kentekenbewijs vermelde persoon, die niet 
gelijk is aan de in het register opgenomen 
persoon.

Or. hu

Motivering

De houder van het kentekenbewijs is volgens de definitie van artikel 2, lid 3 van het voorstel 
van de Commissie de persoon, op wiens naam het voertuig is geregistreerd. Echter, in de 
praktijk kan de in het kentekenbewijs vermelde persoon iemand anders zijn dan de persoon op 
wiens naam het voertuig is geregistreerd. Een voorbeeld hiervan is leasing: de in het register 
opgenomen persoon is dan de eigenaar, terwijl de houder van het kentekenbewijs de 
exploitant is.

Amendement 63
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat mag alleen inschrijving op 
zijn grondgebied van een in een andere 
lidstaat ingeschreven voertuig eisen indien 
de houder van het kentekenbewijs zijn 
gewone verblijfplaats op het grondgebied 
van eerstgenoemde lidstaat heeft.

1. Een lidstaat mag alleen inschrijving op 
zijn grondgebied van een in een andere 
lidstaat ingeschreven voertuig eisen indien 
de houder van het kentekenbewijs of de 
gebruiker van het voertuig zijn gewone 
verblijfplaats op het grondgebied van 
eerstgenoemde lidstaat heeft.

Or. fi

Amendement 64
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat waar de houder van het 
kentekenbewijs zijn gewone verblijfplaats 
heeft, is een van de volgende:

De lidstaat waar de houder van het 
kentekenbewijs of de gebruiker van het 
voertuig zijn gewone verblijfplaats heeft, is 
een van de volgende:

Or. fi

Amendement 65
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorwaarde van de punten i) en ii) 
laten onverlet het recht van lidstaten om 
via nationale wetgeving extra eisen te 
stellen aangaande het vaststellen van de 
gewone verblijfplaats van natuurlijke 
personen.

Or. nl
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Amendement 66
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaat kan ervoor kiezen om in 
het geval van een natuurlijk persoon 
inschrijving in het bevolkingsregister als 
enig verblijfplaatscriterium te laten 
gelden, terwijl in het geval van een filiaal 
of een rechtspersoon de geldigheid van de 
inschrijving beperkt is tot het verkeer op 
het grondgebied van die lidstaat. Met 
inachtneming van dezelfde beperking kan 
een lidstaat inschrijving toestaan aan een 
EU-burger die er niet verblijft maar wel 
over een voertuig wil beschikken.

Or. it

Motivering

De Europese voorschriften betreffende het verblijf van burgers in lidstaten bepalen dat 
burgers zich kunnen inschrijven in het bevolkingsregister wanneer zij langer dan drie 
maanden in een lidstaat verblijven. Derhalve moet het mogelijk worden gemaakt om dit 
criterium te hanteren bij het vaststellen van het recht op inschrijving, dat een registratie- en 
zekerheidscriterium is. Tegelijkertijd moet om evidente redenen de vrijheid om een auto in 
een andere lidstaat te bezitten, worden gehandhaafd, ongeacht de verblijfplaats.

Amendement 67
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Bij grensoverschrijdend verkeer 
moet de bestuurder van een voertuig aan 
kunnen tonen dat hij het voertuig 
rechtmatig bezit en gebruikt. De lidstaten 
kunnen controles op in andere lidstaten 
geregistreerde en op hun grondgebied 
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gebruikte voertuigen invoeren en 
reglementeren en op die manier 
informatie verkrijgen en, wanneer dat 
nodig wordt geacht, het kentekenbewijs 
voor de duur van maximaal dertig dagen 
intrekken, en daarbij het tijdelijk gebruik 
van het voertuig toestaan indien de 
bestuurder een natuurlijk persoon is die 
in het bevolkingsregister van de betrokken 
lidstaat is ingeschreven of een door de 
betrokken lidstaat afgegeven rijbewijs 
bezit, of indien uit diens papieren niet 
blijkt dat hij in het buitenland verblijft of 
in welke hoedanigheid hij het voertuig 
bezit. Wanneer wordt vastgesteld dat er 
sprake is van oneigenlijk gebruik of een 
oneigenlijke inschrijving, wordt de 
intrekking definitief. De lidstaat van 
inschrijving wordt van de tijdelijke of 
definitieve intrekking op de hoogte 
gesteld.

Or. it

Motivering

Er is maar één eenvoudige en doeltreffende manier om zaken als belastingontduiking en -
ontwijking bij het bezit en het gebruik (en derhalve de regelmatige inschrijving) van 
voertuigen in de EU te voorkomen: voertuigeigenaren en bestuurders verantwoordelijk maken 
wanneer zij zich in het verkeer begeven van een andere lidstaat dan die waar het voertuig is 
ingeschreven. Op die manier worden de controles vergemakkelijkt.

Amendement 68
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de houder van het kentekenbewijs 
zijn gewone verblijfplaats naar een andere 
lidstaat verplaatst, verzoekt hij om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig binnen een termijn 
van zes maanden na zijn aankomst.

Indien de houder van het kentekenbewijs 
zijn gewone verblijfplaats naar een andere 
lidstaat verplaatst:
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(a) brengt hij de bevoegde 
inschrijvingsinstantie van die lidstaat 
daar onmiddellijk van op de hoogte;
(b) verzoekt hij om inschrijving van een in 
een andere lidstaat ingeschreven voertuig 
binnen een termijn van drie maanden na 
zijn aankomst.

Or. en

Amendement 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de houder van het kentekenbewijs 
zijn gewone verblijfplaats naar een andere 
lidstaat verplaatst, verzoekt hij binnen een 
termijn van zes maanden na aankomst om 
inschrijving van zijn voertuig.

Indien de houder van het kentekenbewijs 
of exploitant zijn gewone verblijfplaats 
naar een andere lidstaat verplaatst, 
verzoekt hij binnen een termijn van drie
maanden na aankomst om inschrijving van 
zijn voertuig.

Or. hu

Motivering

Op grond van artikel 7 van Richtlijn (EG) 2004/38 zijn burgers van de Unie vrij om te 
verblijven in een andere lidstaat. Uit de praktijk blijkt dat, gerekend vanaf de aanmelding van 
het verblijf, gemiddeld meer dan drie maanden nodig zijn om een voertuig te laten 
registreren.

Amendement 70
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de houder van het kentekenbewijs 
zijn gewone verblijfplaats naar een andere 

Indien de houder van het kentekenbewijs 
zijn gewone verblijfplaats naar een andere 
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lidstaat verplaatst, verzoekt hij om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig binnen een termijn 
van zes maanden na zijn aankomst.

lidstaat verplaatst, verzoekt hij om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig binnen een termijn 
van drie maanden na zijn aankomst.

Or. de

Amendement 71
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de houder van het kentekenbewijs 
zijn gewone verblijfplaats naar een andere 
lidstaat verplaatst, verzoekt hij om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig binnen een termijn 
van zes maanden na zijn aankomst.

Indien de houder van het kentekenbewijs 
zijn gewone verblijfplaats naar een andere 
lidstaat verplaatst, verzoekt hij om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig binnen een termijn 
van zes maanden na zijn aankomst. De 
lidstaten kunnen een kortere termijn 
hanteren voor de indiening van verzoeken 
om herinschrijving.

Or. en

Motivering

Aangezien dit een verordening betreft, is deze rechtstreeks van toepassing in de wetten van de 
lidstaten en moet er rekening worden gehouden met de lidstaten die reeds onmiddellijke 
herinschrijving of een korte termijn verlangen.

Amendement 72
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van eigendomsoverdracht van 
een in een lidstaat ingeschreven voertuig 
en overbrenging van dit voertuig naar een 
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andere lidstaat die de gewone 
verblijfplaats is van de nieuwe eigenaar 
van het voertuig, dient de nieuwe eigenaar 
uiterlijk 30 dagen na de overbrenging van 
het voertuig een verzoek om inschrijving 
van het voertuig in.

Or. en

Amendement 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tijdens de in de eerste alinea bedoelde
termijn mag het gebruik van het voertuig 
niet worden beperkt.

Tijdens de in de eerste en tweede alinea 
bedoelde termijnen mag het gebruik van
her voertuig niet worden beperkt om 
redenen die verband houden met de 
inschrijving van het voertuig.

Or. en

Amendement 74
Othmar Karas, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten leggen doeltreffende, 
evenredige en afschrikwekkende sancties 
op indien de houder van het 
kentekenbewijs nalaat zijn of haar 
voertuig te herinschrijven binnen de in 
artikel 4, lid 1 gestelde termijn. Deze 
sancties kunnen bestaan uit boetes of 
beperkt gebruik van het voertuig totdat
herinschrijving succesvol is aangevraagd.
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Or. en

Motivering

Er zou een soort stimulans om aan de eisen van deze verordening te voldoen moeten zijn, of 
boetes indien houders van voertuigen hun voertuigen niet tijdig herinschrijven.

Amendement 75
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voertuiginschrijvingsinstantie erkent 
in andere lidstaten afgegeven certificaten 
van technische keuringen overeenkomstig 
Verordening 2013/xx/EU1.
__________________
1 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de periodieke technische 
controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens en tot intrekking van 
Richtlijn 2009/40/EG (2012/0184(COD)). 

Or. en

Amendement 76
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een inschrijvingsinstantie 
een aanvraag voor de herinschrijving van 
een voertuig ontvangt en het voertuig 
afkomstig is uit een andere lidstaat, dan 
moet zij het technisch certificaat van het 
voertuig erkennen als de geldigheid ervan 
is bevestigd op het tijdstip van de 
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herinschrijving. De erkenning wordt 
verleend voor dezelfde periode als de 
oorspronkelijke geldigheidsduur van het 
certificaat, behalve wanneer de 
oorspronkelijke geldigheidsduur van het 
certificaat langer is dan de maximale 
wettelijke duur in de lidstaat waar het 
voertuig opnieuw wordt ingeschreven. In 
dat geval wordt de geldigheidsduur naar 
beneden aangepast en berekend vanaf de 
datum waarop het oorspronkelijke 
technische certificaat voor het voertuig is 
afgegeven. Vóór de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt, delen 
de lidstaten aan elkaar mede welke vorm 
van het technisch certificaat hun 
respectieve bevoegde instanties erkennen 
en maken zij de instructies bekend voor 
het controleren van de echtheid ervan.

Or. en

Motivering

Dit is de tekst die is aangenomen door de Commissie TRAN over de verordening inzake 
technische keuringen, met betrekking tot de wederzijdse erkenning van technische 
certificaten. Deze wijziging zorgt voor samenhang in deze bepaling, die in de eerste plaats 
bedoeld was om de herinschrijving van motorrijtuigen in de Unie te vergemakkelijken.

Amendement 77
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Slechts in de volgende gevallen mag een 
voertuiginschrijvingsinstantie fysieke 
controles verrichten op een voertuig dat 
voorafgaand aan de inschrijving in een 
andere lidstaat was ingeschreven:

4. De voertuiginschrijvingsinstantie kan 
een voertuig uit een andere lidstaat 
identificeren alvorens dit in te schrijven.
Slechts in de volgende gevallen mag een 
voertuiginschrijvingsinstantie technische
controles verrichten op een voertuig dat 
voorafgaand aan de inschrijving in een 
andere lidstaat was ingeschreven:
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Or. en

Amendement 78
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Een lidstaat die overeenkomstig 
lid 5 in kennis wordt gesteld van 
inschrijving in een andere lidstaat, gaat 
onmiddellijk over tot uitschrijving van het 
voertuig op het eigen grondgebied, 
onverminderd de nationale procedures 
voor uitschrijving uit de 
voertuigenregisters.

Or. it

Motivering

Onverminderd de automatische communicatie moeten de nationale procedures voor 
uitschrijving uit de nationale voertuigenregisters in stand worden gehouden om fraude te 
voorkomen en met name om de door en voor het voertuig gedekte kredieten te beschermen 
(zoals de aankoop van een voertuig op afbetaling waarvan nog niet alle termijnen zijn 
voldaan).

Amendement 79
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Keuze van de kentekenplaat

1. De lidstaten bieden de mogelijkheid aan 
om een voertuig opnieuw in te schrijven 
met een al dan niet gepersonaliseerde 
kentekenplaat in de nationale kleuren of 
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de kleuren van de Unie. 
2. Indien de kentekenplaat wordt 
aangeboden in de kleuren van de Unie, 
bestaat de plaat uit gele tekens tegen een 
blauwe achtergrond, overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 2411/98 van de 
Raad.
3. De in lid 1 bedoelde keuzemogelijkheid 
laat onverlet het recht van de lidstaten om 
een eigen regeling inzake deze tekens vast 
te stellen.

Or. it

Motivering

Voor sommige sectoren, zoals de autoverhuur- en leasebranche, zou het nuttig zijn om 
dezelfde kleur voor de kentekenplaten van hun voertuigen te kunnen gebruiken. Dan kunnen 
deze bedrijven ervoor zorgen dat alle voertuigen van hun wagenpark er hetzelfde uitzien. De 
inschrijving van het voertuig blijft in handen van de lidstaat waar het voertuig ingeschreven 
is. Daarnaast krijgt iedereen en dus ook deze bedrijven de mogelijkheid om gepersonaliseerde 
kentekenplaten te voeren, hetgeen in een aantal lidstaten al mogelijk is.

Amendement 80
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) voor het voertuig is geen 
verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid afgesloten.

Or. en

Amendement 81
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) indien nationale wetgeving van een 
lidstaat weigering toestaat, ongeacht de 
reden.

Or. nl

Amendement 82
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke beslissing van een 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
inschrijving van een in een andere 
lidstaat ingeschreven voertuig te 
weigeren, wordt naar behoren 
gemotiveerd. Binnen een termijn van één 
maand na ontvangst van de beslissing tot 
weigering mag de belanghebbende de 
bevoegde voertuiginschrijvingsinstantie 
om herziening van die beslissing 
verzoeken. In dat verzoek moeten redenen 
voor een dergelijke herziening worden 
vermeld. Binnen een maand na ontvangst 
van het verzoek bevestigt of herziet de 
voertuiginschrijvingsinstantie haar 
beslissing.

Schrappen

Or. nl

Amendement 83
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke beslissing van een 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig te weigeren, wordt 
naar behoren gemotiveerd. Binnen een 
termijn van één maand na ontvangst van 
de beslissing tot weigering mag de 
belanghebbende de bevoegde 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
herziening van die beslissing verzoeken. In 
dat verzoek moeten redenen voor een 
dergelijke herziening worden vermeld. 
Binnen een maand na ontvangst van het 
verzoek bevestigt of herziet de 
voertuiginschrijvingsinstantie haar 
beslissing.

2. Elke beslissing van een 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig te weigeren, wordt 
naar behoren gemotiveerd. Binnen een 
termijn van drie maanden na ontvangst 
van de beslissing tot weigering mag de 
belanghebbende de bevoegde 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
herziening van die beslissing verzoeken. In 
dat verzoek moeten redenen voor een 
dergelijke herziening worden vermeld. 
Binnen drie maanden na ontvangst van het 
verzoek bevestigt of herziet de 
voertuiginschrijvingsinstantie haar 
beslissing.

Or. de

Amendement 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke beslissing van een 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig te weigeren, wordt 
naar behoren gemotiveerd. Binnen een 
termijn van één maand na ontvangst van de 
beslissing tot weigering mag de 
belanghebbende de bevoegde 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
herziening van die beslissing verzoeken. In 
dat verzoek moeten redenen voor een 
dergelijke herziening worden vermeld. 
Binnen een maand na ontvangst van het 
verzoek bevestigt of herziet de 
voertuiginschrijvingsinstantie haar 

2. Elke beslissing van een 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig te weigeren, wordt 
naar behoren gemotiveerd. Binnen een 
termijn van één maand na ontvangst van de 
beslissing tot weigering mag de 
belanghebbende de bevoegde 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
herziening van die beslissing verzoeken. In 
dat verzoek moeten redenen voor een 
dergelijke herziening worden vermeld. 
Binnen een maand na ontvangst van het 
verzoek bevestigt of herziet de 
voertuiginschrijvingsinstantie haar 
beslissing. In de maand volgend op de 
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beslissing. ontvangst van dit verzoek door de 
bevoegde voertuiginschrijvingsinstantie 
mag het voertuig niet op de openbare weg 
rijden.

Or. en

Motivering

In geval het voertuig ernstig beschadigd of vernietigd is; of wanneer de datum van de 
volgende verplichte technische keuring is verstreken, mag het voertuig om redenen van 
verkeersveiligheid niet op de openbare weg rijden.

Amendement 85
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke beslissing van een 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig te weigeren, wordt 
naar behoren gemotiveerd. Binnen een 
termijn van één maand na ontvangst van de 
beslissing tot weigering mag de 
belanghebbende de bevoegde 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
herziening van die beslissing verzoeken. In 
dat verzoek moeten redenen voor een 
dergelijke herziening worden vermeld. 
Binnen een maand na ontvangst van het 
verzoek bevestigt of herziet de 
voertuiginschrijvingsinstantie haar 
beslissing.

2. Elke beslissing van een 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig te weigeren, wordt 
naar behoren gemotiveerd. Binnen een 
termijn van één maand na ontvangst van de 
beslissing tot weigering mag de 
belanghebbende de bevoegde 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
herziening van die beslissing verzoeken. In 
dat verzoek moeten redenen voor een 
dergelijke herziening worden vermeld. 
Binnen een maand na ontvangst van het 
verzoek bevestigt of herziet de 
voertuiginschrijvingsinstantie haar 
beslissing. Het voertuig mag gedurende de 
herziening van de weigering niet op de 
openbare weg rijden.

Or. en

Amendement 86
Catherine Stihler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten leggen evenredige en 
afschrikwekkende straffen op als wordt 
nagelaten een verzoek tot herinschrijving 
in te dienen binnen de artikel 4, lid 1 
gestelde termijn. Zulke straffen kunnen 
bestaan uit een boete en inbeslagname 
van het voertuig in de tussentijd zolang 
nog geen succesvol verzoek om 
herinschrijving is ingediend. Deze 
straffen worden niet opgelegd of worden 
terugbetaald indien het nalaten van de 
herinschrijving te wijten is aan een fout 
van de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Or. en

Amendement 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Eenieder die in een andere lidstaat een 
voertuig heeft aangeschaft dat geen 
kentekenbewijs heeft, mag de 
voertuiginschrijvingsinstantie om een 
tijdelijk kentekenbewijs verzoeken om dit 
voertuig naar een andere lidstaat over te 
brengen. Het tijdelijke kentekenbewijs is 
geldig voor een termijn van dertig dagen.

1. Eenieder die in een andere lidstaat een 
voertuig heeft aangeschaft dat geen 
kentekenbewijs heeft, mag de 
voertuiginschrijvingsinstantie van de 
lidstaat die de gegevens van het 
aangeschafte voertuig heeft geregistreerd,
om een tijdelijk kentekenbewijs verzoeken 
om dit voertuig naar een andere lidstaat 
over te brengen. Het tijdelijke 
kentekenbewijs is geldig voor een termijn 
van dertig dagen.

Or. hu



PE513.178v01-00 24/43 AM\938979NL.doc

NL

Motivering

Het land van bestemming beschikt niet over de gegevens van het aangeschafte voertuig. Het 
land waarin het voertuig voor het laatst is geregistreerd (land van oorsprong), beschikt over 
de gegevens van het aangeschafte voertuig. Het lijkt daarom doeltreffend om het tijdelijke 
kentekenbewijs te laten afgeven door de autoriteiten van dit land.

Amendement 88
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Eenieder die in een andere lidstaat een 
voertuig heeft aangeschaft dat geen 
kentekenbewijs heeft, mag de 
voertuiginschrijvingsinstantie om een 
tijdelijk kentekenbewijs verzoeken om dit 
voertuig naar een andere lidstaat over te 
brengen. Het tijdelijke kentekenbewijs is 
geldig voor een termijn van dertig dagen.

1. Eenieder die in een andere lidstaat een 
voertuig heeft aangeschaft dat geen 
kentekenbewijs heeft, mag de 
voertuiginschrijvingsinstantie om een 
tijdelijk kentekenbewijs verzoeken om dit 
voertuig naar een andere lidstaat over te 
brengen. Het tijdelijke kentekenbewijs is 
geldig voor een termijn van dertig dagen 
en wordt erkend door alle lidstaten.

Or. en

Amendement 89
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Eenieder die in een andere lidstaat een 
voertuig heeft aangeschaft dat geen 
kentekenbewijs heeft, mag de 
voertuiginschrijvingsinstantie om een 
tijdelijk kentekenbewijs verzoeken om dit 
voertuig naar een andere lidstaat over te 
brengen. Het tijdelijke kentekenbewijs is 
geldig voor een termijn van dertig dagen.

1. Eenieder die in een andere lidstaat een 
voertuig heeft aangeschaft dat geen 
kentekenbewijs heeft, mag de 
voertuiginschrijvingsinstantie van die 
lidstaat om een tijdelijk kentekenbewijs 
verzoeken om dit voertuig naar de lidstaat 
van verblijf over te brengen en aldaar in te 
schrijven. Het tijdelijke kentekenbewijs is 
geldig voor een termijn van dertig dagen.

Or. it
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Motivering

Iedereen moet een tijdelijke inschrijving kunnen krijgen, mits hiervoor goede redenen zijn en 
de inschrijving geschiedt op een manier die zich niet leent voor misbruik of speculatie.

Amendement 90
Othmar Karas, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet alleen van 
toepassing op aangeschafte voertuigen, 
maar ook op geërfde, gewonnen en 
gekregen voertuigen, zo lang de houder 
kan aantonen dat hij de rechtmatige 
eigenaar is of rechtmatig gebruik maakt 
van het voertuig.

Or. en

Amendement 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als het tijdelijke kentekenbewijs 
verlopen is, wordt van de houder van het 
voertuig verlangd dat hij zijn of haar 
voertuig in schrijft in de lidstaat van 
bestemming.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de auto nadat het tijdelijke kentekenbewijs is verlopen nog op de 
juiste manier moet worden ingeschreven in de lidstaat van bestemming.
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Amendement 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) indien het voertuig niet verzekerd 
is tegen wettelijke aansprakelijkheid voor 
motorrijtuigen, waar dat een voorwaarde 
voor inschrijving van het voertuig is.

Or. en

Motivering

De in artikel 5 genoemde weigeringsgrond moet ook gelden voor het afgeven van een tijdelijk 
kentekenbewijs, aangezien de verzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 
bijdraagt aan de bescherming van verkeersslachtoffers.

Amendement 93
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) voor het voertuig is geen 
verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid afgesloten.

Or. en

Amendement 94
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) indien nationale wetgeving van een 
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lidstaat weigering toestaat, ongeacht de 
reden.

Or. nl

Amendement 95
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op inschrijving van een in 
een andere lidstaat ingeschreven voertuig 
verleent een voertuiginschrijvingsinstantie 
de voertuiginschrijvingsinstanties van de 
andere lidstaten toegang tot de in bijlage I 
genoemde gegevens die zijn opgeslagen in 
de officiële voertuigregisters.

1. Met het oog op inschrijving van een in 
een andere lidstaat ingeschreven voertuig 
verleent een voertuiginschrijvingsinstantie 
de voertuiginschrijvingsinstanties van de 
andere lidstaten toegang tot de in de 
punten 1 tot en met 34, 44 en 48 tot en 
met 60 van bijlage I genoemde gegevens 
die zijn opgeslagen in de officiële 
voertuigregisters. Hij kan de 
voertuiginschrijvingsinstanties van de 
andere lidstaten toegang verlenen tot de 
in de punten 35 tot en met 43, 45 tot en 
met 47 en 61 van Bijlage I genoemde 
gegevens die zijn opgeslagen in de 
officiële voertuigregisters. 
Voor de toepassing van het bepaalde in 
alinea 1 vraagt de 
voertuiginschrijvingsinstantie de in de 
punten 1 tot en met 34, 44, en 48 tot en 
met 60 van Bijlage I genoemde informatie 
op. Hij kan de in de punten 35 tot en met 
43, 45 tot en met 47 en 61 van Bijlage I 
genoemde informatie opvragen.

Or. en

Amendement 96
Preslav Borissov
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van lid 1 maakt de 
voertuiginschrijvingsinstantie gebruik van 
de in bijlage II beschreven 
softwaretoepassing.

Voor de toepassing van lid 1 maakt de 
voertuiginschrijvingsinstantie gebruik van 
het in bijlage II beschreven Europees 
voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem 
(EUCARIS).

Or. en

Amendement 97
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten zien erop 
toe dat het Europees voertuig- en 
rijbewijsinformatiesysteem door alle 
lidstaten wordt ingevoerd en volledig 
operationeel is.

Or. en

Motivering

Momenteel wisselt een aantal lidstaten voertuig- en rijbewijsinformatie uit via EUCARIS, 
maar het systeem is nog niet in alle lidstaten ingevoerd en operationeel. Om de onderhavige 
verordening doeltreffend te maken, moet de Europese Commissie er daarom voor zorgen dat 
het EUCARIS-systeem in de hele Europese Unie werkt.

Amendement 98
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) informatie zonder toestemming wordt 
geraadpleegd of doorgegeven;

(c) informatie zonder toestemming wordt 
geraadpleegd, doorgegeven of openbaar 
gemaakt;

Or. de

Amendement 99
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een voertuiginschrijvingsinstantie mag 
een of meer handelaarskentekenbewijzen 
toekennen aan elke onderneming die aan 
de volgende criteria voldoet:

1. Een voertuiginschrijvingsinstantie mag 
een of meer handelaarskentekenbewijzen 
toekennen aan voertuigproducenten, 
producenten van voertuigonderdelen, 
autogarages, dealers, technische diensten 
en controle-instanties.

(a) zij is gevestigd op het grondgebied van 
de betrokken instantie;
(b) zij distribueert voertuigen of biedt 
reparatie-, onderhouds- of testdiensten 
voor voertuigen aan;
(c) zij heeft een goede reputatie en 
beschikt over de vereiste 
vakbekwaamheid.

Or. en

Amendement 100
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij distribueert voertuigen of biedt 
reparatie-, onderhouds- of testdiensten voor 

(b) zij distribueert voertuigen, brengt ze 
over de grens, of biedt reparatie-, 
onderhouds- of testdiensten voor 
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voertuigen aan; voertuigen aan;

Or. en

Motivering

Bedrijven die voertuigen over de grens brengen voor distributeurs moeten ook worden
opgenomen in de regeling betreffende handelaarskentekenbewijzen.

Amendement 101
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voertuiginschrijvingsinstantie zorgt 
dat bij elke toekenning van een 
handelaarskenteken de voertuiggegevens 
als bedoeld in bijlage I in haar register 
worden opgenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 102
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een voertuig met een 
handelaarskentekenbewijs mag alleen 
worden gebruikt wanneer het geen direct 
en onmiddellijk gevaar voor de 
verkeersveiligheid vormt. Het mag niet 
worden gebruikt voor commercieel vervoer 
van personen of goederen.

3. Een voertuig met een 
handelaarskentekenbewijs mag alleen 
worden gebruikt wanneer het geen direct 
en onmiddellijk gevaar voor de 
verkeersveiligheid vormt en in het bezit is 
van een geldig verplicht technisch 
certificaat. Het mag niet worden gebruikt 
voor commercieel vervoer van personen of 
goederen.

Or. pl
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Amendement 103
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen het vrije verkeer van 
voertuigen met een 
handelaarskentekenbewijs niet
belemmeren om redenen die samenhangen 
met de inschrijving van het voertuig.

4. De lidstaten mogen het vrije verkeer van 
voertuigen met een 
handelaarskentekenbewijs belemmeren om 
redenen die samenhangen met de 
inschrijving van het voertuig.

Or. nl

Amendement 104
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Handelaarskentekenbewijzen 
worden wederzijds erkend in alle lidstaten 
voor ritten voor overbrenging naar een 
andere lidstaat, controles en keuringen.

Or. en

Amendement 105
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het in één lidstaat afgegeven 
handelaarskentekenbewijs wordt door alle 
andere lidstaten erkend.

Or. en
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Amendement 106
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het handelaarskentekenbewijs is 
maximaal drie maanden geldig. De 
geldigheid verloopt zodra aan een van de 
in lid 1 van dit artikel genoemde criteria 
niet langer wordt voldaan.

Or. en

Motivering

De geldigheid van de handelaarskentekenbewijzen moet duidelijk worden vastgesteld.

Amendement 107
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Keuze van de kentekenplaat

1. De lidstaten bieden de keuze uit 
herinschrijving, tijdelijke inschrijving 
voor overbrenging naar een andere 
lidstaat, of de afgifte van een 
handelaarskentekenbewijs van een 
voertuig met een kentekenplaat in ofwel 
de nationale kleuren, ofwel de kleuren 
van de Unie.
2. Indien de kentekenplaat wordt 
aangeboden in de kleuren van de Unie, 
bestaat de plaat uit gele cijfers en letters 
tegen een blauwe achtergrond, 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
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2411/98 van de Raad.
3. Indien de tijdelijke kentekenplaat voor 
overbrenging naar een andere lidstaat 
wordt aangeboden in de kleuren van de 
Unie, bestaat de plaat uit blauwe cijfers 
en letters tegen een gele achtergrond, 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
2411/98 van de Raad.
4. De in lid 1 bedoelde keuze laat het recht 
van de lidstaten om hun eigen nationale 
kleurencombinaties te bepalen, onverlet.

Or. en

Motivering

Voor sommige sectoren, zoals de autoverhuur- en leasebranche, zou het nuttig zijn om over 
de mogelijkheid te beschikken om dezelfde kleur voor de kentekenplaten of de tijdelijke 
kentekenplaten van hun voertuigen te gebruiken. Zo zouden deze bedrijven ervoor kunnen 
zorgen dat hun wagenpark er identiek uitziet. De inschrijving van het voertuig blijft in handen 
van de lidstaat waar het voertuig ingeschreven is.

Amendement 108
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 9– lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de informatie over de inschrijving van 
voertuigen in de lidstaat van de 
desbetreffende instantie;

(a) de informatie over de procedures met 
betrekking tot de inschrijving van 
voertuigen, alsook de te overleggen 
documenten in de lidstaat van de 
desbetreffende instantie;

Or. en

Amendement 109
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de informatie over de inschrijving van 
voertuigen in de lidstaat van de 
desbetreffende instantie;

(a) de informatie over de inschrijving van 
voertuigen in de lidstaat van de 
desbetreffende instantie, met name de 
vereiste documenten, betalingen, 
procedures en de voorziene wachttijd voor 
een besluit;

Or. pl

Amendement 110
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van [in te 
voegen datum: een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening].

Zij is van toepassing met ingang van [in te 
voegen datum: drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening].

Or. en

Motivering

Het duurt langer dan een jaar om deze verordening uit te voeren; zo moeten met name 
nationale inschrijvingsinstanties meer gegevensvelden invoeren om alle informatie op te 
vragen die genoemd wordt in de ontwerpverordening voor voertuigen die voor het eerst 
worden heringeschreven in een bepaalde EU-lidstaat. Er moeten ten minste tien extra 
gegevensvelden worden opgevraagd bij fabrikanten in combinatie met andere gegevens, 
waarvoor nieuwe systemen moeten worden ontwikkeld, waarbij mogelijk ook de 
verzekeringssector moet worden betrokken.

Amendement 111
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

Item Geharmoniseerde codes Richtlijn 
1999/37/EG
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1. Land van inschrijving --

2. Inschrijvingsnummer (A)

3. Datum van eerste inschrijving van het 
voertuig

(B)

4. Identificatienummer(s) van het 
kentekenbewijs / de kentekenbewijzen

--

5. Naam van de instantie die het 
kentekenbewijs heeft afgegeven

--

6. Voertuig: merk (D.1)

7. Voertuig: -type (D.2)

- Variant (indien van toepassing)

- Versie (indien van toepassing)

8. Voertuig: handelsnaam of -namen (D.3)

9. Voertuigidentificatienummer (VIN) (E)

10. Massa: technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand, 
behalve voor motorfietsen

(F.1)

11. Massa: toelaatbare maximummassa in 
beladen toestand van het voertuig in 
gebruik in de lidstaat van inschrijving

(F.2)

12. Massa van het voertuig met carrosserie 
en, in geval van een trekker van een andere 
categorie dan categorie M1, met 
koppelinrichting

(G)

13. Geldigheidsduur van de inschrijving, 
indien niet onbeperkt

(H)

14. Datum van de inschrijving waarop dit 
kentekenbewijs betrekking heeft

(I)

15. Nummer van de typegoedkeuring 
(indien beschikbaar)

(K)

16. Aantal assen (L)

17. Wielbasis (in mm) (M)

18. Voor voertuigen met een toelaatbare 
totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand over 
de assen: as 1 (in kg)

(N.1)

19. Voor voertuigen met een toelaatbare (N.2)
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totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand over 
de assen: as 2 (in kg), indien van 
toepassing

20. Voor voertuigen met een toelaatbare 
totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand over 
de assen: as 3 (in kg), indien van 
toepassing

(N.3)

21. Voor voertuigen met een toelaatbare 
totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand over 
de assen: as 4 (in kg), indien van 
toepassing

(N.4)

22. Voor voertuigen met een toelaatbare 
totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand over 
de assen: as 5 (in kg), indien van 
toepassing

(N.5)

23. Technisch toelaatbare getrokken 
maximummassa van de aanhangwagen: 
geremd (in kg)

(O.1)

24. Technisch toelaatbare getrokken 
maximummassa van de aanhangwagen: 
ongeremd (in kg)

(O.2)

25. Motor: inhoud (in cm3) (P.1)

26. Motor: nettomaximumvermogen (in 
kW) (indien beschikbaar)

(P.2)

27. Motor: brandstoftype of 
vermogensbron

(P.3)

28. Motor: nominaal toerental (in min-1) (P.4)

29. Identificatienummer van de motor (P.5)

30. Verhouding vermogen/massa (in 
kW/kg) (uitsluitend voor motorfietsen)

(Q)

31. Kleur van het voertuig (R) 

32. Passagierscapaciteit: aantal zitplaatsen, 
inclusief zitplaats van de bestuurder

(S.1)
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33. Passagierscapaciteit: aantal 
staanplaatsen (indien van toepassing)

(S.2)

34. Maximumsnelheid (in km/h) (T)

35. Geluidsniveau: stationair (in dB(A)) (U.1)

36. Geluidsniveau: toerental van de motor 
(in min-1)

(U.2)

37. Geluidsniveau: rijdend (in dB(A)) (U.3)

38. Uitlaatgassen: CO (in g/km of g/kWh) (V.1)

39. Uitlaatgassen: HC (in g/km of g/kWh) (V.2)

40. Uitlaatgassen: NOx (in g/km of g/kWh) (V.3)

41. Uitlaatgassen: HC + NOx (in g/km) (V.4)

42. Uitlaatgassen: deeltjes voor diesel (in 
g/km of g/kWh)

(V.5)

43. Uitlaatgassen: gecorrigeerde 
absorptiecoëfficiënt voor diesel (in min-1)

(V.6)

44. Uitlaatgassen: CO2 (in g/km) (V.7)

45. Uitlaatgassen: gecombineerd 
brandstofverbruik (in l/100 km)

(V.8)

46. Uitlaatgassen: vermelding van de 
milieuklasse van de EG-goedkeuring: 
vermelding van de toepasselijke versie 
overeenkomstig Richtlijn 70/220/EEG en 
Richtlijn 88/77/EEG

(V.9)

47. Inhoud van de brandstoftank(s) (in 
liters)

(W)

48. Datum van de laatste technische 
keuring

--

49. Datum van de eerstvolgende technische 
keuring

--

50. Aantal afgelegde kilometers (indien 
beschikbaar)

--

51. Voertuig vernietigd (ja/neen) --

52. Datum van afgifte van het certificaat 
van vernietiging

--

53. Instelling of onderneming die het 
certificaat van vernietiging afgeeft 

--

54. Reden voor vernietiging --
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55. Voertuig gestolen (ja/neen) --

56. Gestolen kentekenbewijs en/of 
kentekenplaten (ja/neen)

--

57. Inactieve inschrijving --

58. Inschrijving geschorst --

59. Wijziging van inschrijvingsnummer --

60. Technische keuring noodzakelijk na 
ongeval met ernstige schade

--

61. Bijkomende tests noodzakelijk na 
wijziging of modificatie van een van de 
punten 9 tot en met 47 

Amendement

Item Geharmoniseerde codes Richtlijn 
1999/37/EG

1. Land van inschrijving --

2. Inschrijvingsnummer (A)

3. Datum van eerste inschrijving van het 
voertuig1

(B)

4. Identificatienummer(s) van het 
kentekenbewijs / de kentekenbewijzen

--

5. Naam van de instantie die het 
kentekenbewijs heeft afgegeven

--

6. Voertuig: merk (D.1)

7. Voertuig: -type (D.2)

- Variant (indien van toepassing)

- Versie (indien van toepassing)

8. Voertuig: handelsnaam of -namen (D.3)

9. Voertuigidentificatienummer (VIN) (E)

10. Massa: technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand, 
behalve voor motorfietsen

(F0,1)

11. Massa: toelaatbare maximummassa in 
beladen toestand van het voertuig in 
gebruik in de lidstaat van inschrijving

(F.2)

12. Massa van het voertuig met carrosserie 
en, in geval van een trekker van een andere 

(G)
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categorie dan categorie M1, met 
koppelinrichting

13. Geldigheidsduur van de inschrijving, 
indien niet onbeperkt

(H)

14. Datum van de inschrijving waarop dit 
kentekenbewijs betrekking heeft

(I)

15. Nummer van de typegoedkeuring 
(indien beschikbaar)

(K)

16. Aantal assen (L)

17. Wielbasis (in mm) (M)

18. Voor voertuigen met een toelaatbare 
totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand over 
de assen: as 1 (in kg)

(N.1)

19. Voor voertuigen met een toelaatbare 
totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand over 
de assen: as 2 (in kg), indien van 
toepassing

(N.2)

20. Voor voertuigen met een toelaatbare 
totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand over 
de assen: as 3 (in kg), indien van 
toepassing

(N.3)

21. Voor voertuigen met een toelaatbare 
totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand over 
de assen: as 4 (in kg), indien van 
toepassing

(N.4)

22. Voor voertuigen met een toelaatbare 
totale massa van meer dan 3500 kg de
verdeling van de technisch toelaatbare 
maximummassa in beladen toestand over 
de assen: as 5 (in kg), indien van 
toepassing

(N.5)

23. Technisch toelaatbare getrokken 
maximummassa van de aanhangwagen: 
geremd (in kg)

(O.1)
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24. Technisch toelaatbare getrokken 
maximummassa van de aanhangwagen: 
ongeremd (in kg)

(O.2)

25. Motor: inhoud (in cm3) (P.1)

26. Motor: nettomaximumvermogen (in 
kW) (indien beschikbaar)

(P.2)

27. Motor: brandstoftype of 
vermogensbron

(P.3)

28. Motor: nominaal toerental (in min-1) (P.4)

29. Identificatienummer van de motor (P.5)

30. Verhouding vermogen/massa (in 
kW/kg) (uitsluitend voor motorfietsen)

(Q)

31. Kleur van het voertuig (R) 

32. Passagierscapaciteit: aantal zitplaatsen, 
inclusief zitplaats van de bestuurder

(S.1)

33. Passagierscapaciteit: aantal 
staanplaatsen (indien van toepassing)

(S.2)

34. Maximumsnelheid (in km/h) (T)

35. Geluidsniveau: stationair (in dB(A)) (U.1)

36. Geluidsniveau: toerental van de motor 
(in min-1)

(U.2)

37. Geluidsniveau: rijdend (in dB(A)) (U.3)

38. Uitlaatgassen: CO (in g/km of g/kWh) (V.1)

39. Uitlaatgassen: HC (in g/km of g/kWh) (V.2)

40. Uitlaatgassen: NOx (in g/km of g/kWh) (V.3)

41. Uitlaatgassen: HC + NOx (in g/km) (V.4)

42. Uitlaatgassen: deeltjes voor diesel (in 
g/km of g/kWh)

(V.5)

43. Uitlaatgassen: gecorrigeerde 
absorptiecoëfficiënt voor diesel (in min-1)

(V.6)

44. Uitlaatgassen: CO2 (in g/km) (V.7)

45. Uitlaatgassen: gecombineerd 
brandstofverbruik (in l/100 km)

(V.8)

46. Uitlaatgassen: vermelding van de 
milieuklasse van de EG-goedkeuring: 
vermelding van de toepasselijke versie 
overeenkomstig Richtlijn 70/220/EEG en 

(V.9)
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Richtlijn 88/77/EEG

47. Inhoud van de brandstoftank(s) (in 
liters)

(W)

48. Datum van de laatste technische 
keuring

--

49. Datum van de eerstvolgende technische 
keuring

--

50. Aantal afgelegde kilometers --

51. Voertuig vernietigd (ja/neen) --

52. Datum van afgifte van het certificaat 
van vernietiging

--

53. Instelling of onderneming die het 
certificaat van vernietiging afgeeft 

--

54. Reden voor vernietiging --

55. Voertuig gestolen (ja/neen) --

56. Gestolen kentekenbewijs en/of 
kentekenplaten (ja/neen)

--

57. Inactieve inschrijving --

58. Inschrijving geschorst --

59. Wijziging van inschrijvingsnummer --

60. Technische keuring noodzakelijk na 
ongeval met ernstige schade

--

61. Bijkomende tests noodzakelijk na 
wijziging of modificatie van een van de 
punten 9 tot en met 47 

_____________
1 Voor voertuigen van historisch belang 
zoals bedoeld in Verordening 2013/xx/EU 
(voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad
betreffende de periodieke technische 
controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens en tot intrekking van 
Richtlijn 2009/40/EG (2012/0184(COD)), 
kan de bevoegde instantie bij gebrek aan 
een kentekenbewijs verwijzen naar de 
voorhanden zijnde documentatie 
betreffende de productiedatum of de 
eerste inschrijving.
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Or. en

Motivering

Deze bepaling maakt de herinschrijving van historische voertuigen mogelijk.

Amendement 112
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitwisseling van informatie vindt 
plaats via interoperabele elektronische 
middelen zonder uitwisseling van gegevens 
waarbij andere gegevensbestanden 
betrokken zijn. Deze informatie-
uitwisseling moet op een kosteneffectieve 
en veilige manier verlopen en moet de 
veiligheid en de bescherming van de 
overgedragen gegevens garanderen, 
waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van reeds bestaande 
softwaretoepassingen.

1. De uitwisseling van informatie vindt 
plaats via interoperabele elektronische 
middelen zonder uitwisseling van gegevens 
waarbij andere gegevensbestanden 
betrokken zijn. Deze informatie-
uitwisseling moet op een kosteneffectieve 
en veilige manier verlopen en moet de 
veiligheid en de bescherming van de 
overgedragen gegevens garanderen, 
waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van reeds bestaande 
softwaretoepassingen. Het Europees 
voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem 
(EUCARIS) wordt gebruikt voor de 
uitvoering van de onderhavige 
verordening.

Or. en

Amendement 113
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat draagt zijn eigen kosten in 
verband met de administratie, het gebruik 
en het onderhoud van de in lid 1 vermelde 

3. Elke lidstaat draagt zijn eigen kosten in 
verband met de administratie, het gebruik 
en het onderhoud van de in lid 1 vermelde 
softwaretoepassingen, zonder extra kosten 
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softwaretoepassingen. met zich mee te brengen voor burgers en 
ondernemingen.

Or. en


