
AM\938979SV.doc PE513.178v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2012/0082(COD)

7.6.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
52 - 113

Förslag till betänkande
Toine Manders
(PE508.284v01.00)

Förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på 
den inre marknaden

Förslag till förordning
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))



PE513.178v01-00 2/40 AM\938979SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\938979SV.doc 3/40 PE513.178v01-00

SV

Ändringsförslag 52
Hans-Peter Martin

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Alla medlemsstater har system för 
registrering av motorfordon, som utgör det 
förvaltningsrättsliga tillståndet för 
ibruktagande av fordon i trafik på väg, och 
under registreringen identifieras fordonet 
och förses med ett registreringsnummer. 
Många av de nationella reglerna för 
registrering av fordon står dock i strid mot 
varandra eller är komplicerade och 
betungande. Därför leder problem med 
fordonsregistrering till barriärer på den inre 
marknaden och svårigheter för den fria 
rörligheten i unionen för motorfordon som 
är registrerade i en annan medlemsstat.

(1) Alla medlemsstater har system för 
registrering av motorfordon, som utgör det 
förvaltningsrättsliga tillståndet för 
ibruktagande av fordon i trafik på väg, och 
under registreringen identifieras fordonet 
och förses med ett registreringsnummer. 
Många av de nationella reglerna för 
registrering av fordon står dock i strid mot 
varandra eller är komplicerade och 
betungande. Därför leder problem med 
fordonsregistrering till barriärer på den inre 
marknaden, särskilt när det gäller 
arbetstagarnas rörlighet, och svårigheter 
för den fria rörligheten i unionen för 
motorfordon som är registrerade i en annan 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 53
Hans-Peter Martin

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Registrering av motorfordon som är 
registrerade i andra medlemsstater hindras 
av betungande formkrav för registrering i 
medlemsstaterna, särskilt kraven att 
fordonen ska genomgå kompletterande 
provningar för att bedöma deras allmänna 
skick före registrering eller för att 
identifiera dem. Därför måste dessa 

(5) Registrering av motorfordon som är 
registrerade i andra medlemsstater hindras 
av betungande formkrav för registrering i 
medlemsstaterna, särskilt kraven att 
fordonen ska genomgå kompletterande 
provningar för att bedöma deras allmänna 
skick före registrering eller för att 
identifiera dem. Därför måste dessa 
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formkrav minskas så att motorfordonens 
fria rörlighet garanteras och så att den 
administrativa bördan för enskilda, företag 
och registreringsmyndigheter minskar. 
Särskilt för medborgare eller företag som 
förvärvar ett motorfordon registrerat i en 
annan medlemsstat, bör man ombesörja ett 
förenklat registreringsförfarande som 
bygger på erkännande av handlingar och 
trafiksäkerhetsprovningar från andra 
medlemsstater och på organisation av 
förvaltningssamarbete mellan de behöriga 
myndigheterna om utbyte av uppgifter som 
saknas.

formkrav minskas så att motorfordonens 
fria rörlighet garanteras och så att den 
administrativa bördan för enskilda, företag 
och registreringsmyndigheter minskar. 
Särskilt för medborgare eller företag som 
förvärvar ett motorfordon registrerat i en 
annan medlemsstat, bör man ombesörja ett 
förenklat och användarvänligt 
registreringsförfarande som bygger på 
erkännande av handlingar och 
trafiksäkerhetsprovningar från andra 
medlemsstater och på organisation av 
förvaltningssamarbete mellan de behöriga 
myndigheterna om utbyte av uppgifter som 
saknas.

Or. de

Ändringsförslag 54
Othmar Karas, Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att göra det lättare för 
medborgare eller företag, särskilt de som 
köper ett motorfordon som är registrerat i 
en annan medlemsstat, att känna igen 
registreringsbeviset bör dess format 
harmoniseras i alla medlemsstater i 
enlighet med direktiv 1999/37/EG.

Or. en

Motivering

Ett enhetligt registreringsbevis säkerställer identifieringen av fordonets innehavare vid 
trafikolyckor.

Ändringsförslag 55
Toine Manders
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Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Enskilda och företag bör även kunna 
välja mellan nationella färger eller 
unionens färger på registreringsskylten 
eller den tillfälliga registreringsskylten till 
överföringen, för att omregistrera 
motorfordon som köpts i en annan 
medlemsstat eller, i förekommande fall, 
tillfälligt registrera dem för överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 56
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Denna förordning bör ta hänsyn till
att vissa fordon av historiskt intresse inte 
har fullständiga originaldokument, 
antingen eftersom fordonen i fråga har 
kasserats och sedan återställts, eller 
eftersom de tillverkats innan 
registreringssystemen infördes i 
medlemsstaterna, eller eftersom de 
ursprungligen har varit tävlings- eller 
militärfordon. Denna förordning bör se 
till att man lagligen kan överföra dessa 
fordon från en medlemsstat till en annan 
och omregistrera dem genom att endast 
hänvisa till tillgängliga dokumenterade 
bevis på tillverkningsdatum eller datum 
för första registrering, om dessa fordon är 
minst 30 år eller äldre.

Or. en
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Motivering

Ett undantag krävs för fordon av historiskt värde.

Ändringsförslag 57
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att garantera enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges
genomförandebefogenheter att föreskriva 
sådana gemensamma förfaranden och 
specifikationer för det dataprogram som 
krävs för elektroniskt utbyte av uppgifter 
om fordonsregistrering, bland annat 
dataformat, tekniska förfaranden för 
slagning i och tillgång till nationella 
elektroniska register, tillgångsförfaranden 
och säkerhetsrutiner samt format och 
mallar för yrkesmässiga registreringsbevis. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(14) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning, bör 
kommissionen tilldelas
genomförandebefogenheter att föreskriva 
sådana gemensamma förfaranden och 
specifikationer för det dataprogram, dvs. 
det europeiska informationssystemet för 
fordon och körkort (Eucaris), som krävs 
för elektroniskt utbyte av uppgifter om 
fordonsregistrering, bland annat 
dataformat, tekniska förfaranden för 
slagning i och tillgång till nationella 
elektroniska register, tillgångsförfaranden 
och säkerhetsrutiner samt format och 
mallar för yrkesmässiga registreringsbevis. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 58
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör se till att det europeiska 
informationssystemet för fordon och 
körkort (Eucaris) införs fullt ut och 
fungerar för den gällande förordningen. 

Or. en

Motivering

Före 2013 bör alla 27 medlemsstaterna ha infört Eucaris för utbyte av fordons- och 
körkortsuppgifter, vilket för tillfället inte är fallet, framför allt på grund av organisatoriska 
och rättsliga frågor.

Ändringsförslag 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning ska inte påverka 
medlemsstaternas självständiga rätt att ta 
ut tillämpliga skatter och avgifter för 
fordon som denna förordning gäller.

Or. en

Motivering

Det är att föredra att denna text infogas i artikel 1 för att säkerställa att rätten till beskattning 
inte påverkas av införandet av denna förordning. Eftersom målet med den föreslagna 
förordningen är att förenkla formaliteterna och förhållandena för registrering av fordon som 
redan är registrerade i andra medlemsstater bör den inte på något sätt påverka rätten att ta 
ut skatt på fordon som förs in i en viss medlemsstat.

Ändringsförslag 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Denna förordning ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att vidta 
nödvändiga rättsliga åtgärder för att 
undvika skatteundandragande för fordon 
som denna förordning gäller.

Or. en

Motivering

Det vore att föredra om hänvisning till medlemsstaternas rätt att vidta nödvändiga åtgärder i
fall där skatteundandragande sker är inbäddad i artikel 1, för att motverka förhållanden där 
den föreslagna förordningen oavsiktligt kan leda till förfaranden som resulterar i
skatteundandragande.

Ändringsförslag 61
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. innehavare av registreringsbevis: person 
i vars namn ett fordon är registrerat i en 
medlemsstat.

3. innehavare av registreringsbevis: fysisk 
eller juridisk person i vars namn ett fordon 
är registrerat i en medlemsstat. Vid leasing 
innebär innehavare av registreringsbevis 
den fysiska eller juridiska person som 
genom kontrakt tillfälligt innehar 
fordonet.

Or. en

Ändringsförslag 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. ”innehavare”: den person som anges i 
registreringsbeviset, som inte är den 
person som anges i registret.

Or. hu

Motivering

I artikel 2.3 i kommissionens förslag definieras innehavaren av registreringsbeviset som den 
person i vars namn fordonet finns registrerat. I praktiken kan emellertid den person som 
anges på registreringsbeviset och den person i vars namn fordonet finns registrerat vara 
olika personer. Detta gäller till exempel vid leasing där den person som finns upptagen i 
registret är ägaren och den person som anges på registreringsbeviset är innehavaren.

Ändringsförslag 63
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat får bara kräva 
registrering på dess territorium av ett 
fordon som är registrerat i en annan 
medlemsstat om innehavaren av 
registreringsbeviset har sin normala 
hemvist på dess territorium.

1. En medlemsstat får bara kräva 
registrering på dess territorium av ett 
fordon som är registrerat i en annan 
medlemsstat om innehavaren av 
registreringsbeviset eller
fordonsanvändaren har sin normala 
hemvist på dess territorium.

Or. fi

Ändringsförslag 64
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den medlemsstat där innehavaren av Den medlemsstat där innehavaren av 
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registreringsbeviset har sin normala 
hemvist är någon av följande:

registreringsbeviset eller 
fordonsanvändaren har sin normala 
hemvist är någon av följande:

Or. fi

Ändringsförslag 65
Daniël van der Stoep

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkoren i leden i och ii påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att via nationell 
lagstiftning införa extra krav för 
fastställandet av fysiska personers 
normala hemvist.

Or. nl

Ändringsförslag 66
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det gäller en fysisk person kan 
medlemsstaten välja att använda 
folkbokföring som enda kriterium för 
hemvist men för ett företag eller en 
juridisk person begränsas registreringens 
giltighet till trafik på den berörda 
medlemsstatens territorium. Med samma 
begränsning kan en medlemsstat tillåta 
registrering för en EU-medborgare som 
inte har hemvist i den berörda 
medlemsstaten men som vill ha tillgång 
till ett fordon där.

Or. it
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Motivering

Enligt EU:s bestämmelser om medborgarnas vistelse i medlemsstaterna har de sistnämnda 
rätt att folkbokföra medborgare i en medlemsstat om vistelsen överstiger tre månader. 
Följaktligen bör man tillåta detta kriterium för att fastställa rätten att registrera ett fordon, 
som är ett registrerings- och säkerhetskriterium. Samtidigt bör medborgarna, oberoende av 
hemvist, av förklarliga skäl kunna inneha ett fordon i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 67
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Vid resor över gränserna måste 
fordonets förare kunna dokumentera att 
han eller hon har rätt att inneha och 
använda fordonet. Medlemsstaterna kan 
inrätta och reglera kontroller av fordon 
som är registrerade i en annan 
medlemsstat och som trafikerar deras 
territorium genom att inhämta uppgifter 
och, om så är nödvändigt, återkalla 
registreringsbeviset för en period på högst 
30 dagar, och samtidigt tillfälligt tillåta 
trafik på sitt territorium, om föraren till 
fordonet är en fysisk person som är 
folkbokförd i eller har ett körkort som är 
utfärdat i medlemsstaten, eller om det inte 
framgår av förarens handlingar att han 
eller hon har hemvist i ett annat land eller 
under vilken beteckning fordonet innehas. 
Om det fastställs att användningen eller 
registreringen är otillbörlig blir
återkallelsen definitiv. Den medlemsstat 
där fordonet är registrerat ska informeras 
om den tillfälliga och den definitiva 
återkallelsen.

Or. it

Motivering

Det finns bara ett enkelt och effektivt sätt att förhindra undandragande, flykt etc. när det 
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gäller innehav och användning (och följaktligen regelrätt registrering) av fordon i unionen: 
att göra innehavarna av registreringsbeviset och förarna ansvariga när de använder fordonet 
i ett annat land än det där det är registrerat i syfte att underlätta kontrollerna.

Ändringsförslag 68
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När innehavaren av ett registreringsbevis 
flyttar sin varaktiga bosättningsort till en 
annan medlemsstat får han eller hon
ansöka om att ett fordon registrerat i en 
annan medlemsstat registreras inom
sex månader efter ankomsten.

1. När innehavaren av ett registreringsbevis 
flyttar sin varaktiga bosättningsort till en 
annan medlemsstat ska han eller hon

(a) omedelbart upplysa den behöriga 
registreringsmyndigheten i denna 
medlemsstat,
(b) ansöka om att ett fordon registrerat i en 
annan medlemsstat registreras inom
tre månader efter ankomsten.

Or. en

Ändringsförslag 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När innehavaren av ett registreringsbevis 
flyttar sin varaktiga bosättningsort till en 
annan medlemsstat får han eller hon 
ansöka om att ett fordon registrerat i en 
annan medlemsstat registreras inom 
sex månader efter ankomsten.

1. När innehavaren av ett registreringsbevis 
eller innehavaren flyttar sin varaktiga 
bosättningsort till en annan medlemsstat får 
han eller hon ansöka om att ett fordon 
registrerat i en annan medlemsstat 
registreras inom tre månader efter 
ankomsten.
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Or. hu

Motivering

Artikel 7 i direktiv 2004/38/EG ger en unionsmedborgare rätt att uppehålla sig i ett annat 
medlemsland. Det har i praktiken visat sig att det behövs i genomsnitt tre månader för att 
registrera fordonet från det att man har anmält att man uppehåller sig i landet.

Ändringsförslag 70
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När innehavaren av ett registreringsbevis 
flyttar sin varaktiga bosättningsort till en 
annan medlemsstat får han eller hon 
ansöka om att ett fordon registrerat i en 
annan medlemsstat registreras inom 
sex månader efter ankomsten.

1. När innehavaren av ett registreringsbevis 
flyttar sin varaktiga bosättningsort till en 
annan medlemsstat får han eller hon 
ansöka om att ett fordon registrerat i en 
annan medlemsstat registreras inom 
tre månader efter ankomsten.

Or. de

Ändringsförslag 71
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När innehavaren av ett registreringsbevis 
flyttar sin varaktiga bosättningsort till en 
annan medlemsstat får han eller hon 
ansöka om att ett fordon registrerat i en 
annan medlemsstat registreras inom sex 
månader efter ankomsten.

1. När innehavaren av ett registreringsbevis 
flyttar sin varaktiga bosättningsort till en 
annan medlemsstat får han eller hon 
ansöka om att ett fordon registrerat i en 
annan medlemsstat registreras inom sex 
månader efter ankomsten.
Medlemsstaterna får kräva en kortare
tidsfrist för inlämnande av ansökningar 
om omregistrering.

Or. en
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Motivering

Eftersom detta är en förordning tillämpas den direkt i medlemsstaternas lagstiftning, och
hänsyn måste tas till dem som redan kräver omedelbar omregistrering eller en kort tidsfrist.

Ändringsförslag 72
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid ägarbyte av ett fordon som är 
registrerat i en medlemsstat och 
överföring av detta fordon till en annan
medlemsstat som är den normala 
hemvisten för den nya ägaren av fordonet, 
ska den nya ägaren begära registrering av 
fordonet inom 30 dagar efter överföringen
av fordonet.

Or. en

Ändringsförslag 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under den tid som avses i första stycket får 
bruket av fordonet inte inskränkas.

Under de tidsperioder som avses i första
och andra styckena får bruket av fordonet 
inte inskränkas av orsaker som rör 
registreringen av fordonet.

Or. en

Ändringsförslag 74
Othmar Karas, Toine Manders
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska införa effektiva, 
proportionella och avskräckande 
påföljder om innehavaren av 
registreringsbeviset inte omregistrerar 
fordonet inom tidsfristen i artikel 4.1. 
Dessa påföljder kan omfatta straff eller 
begränsad användning av fordonet tills 
ansökan om omregistrering har godkänts.

Or. en

Motivering

Det bör finnas någon form av incitament att uppfylla kraven i denna förordning, eller straff 
om fordonets innehavare inte omregistrerar sitt fordon i tid.

Ändringsförslag 75
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fordonsregistreringsmyndigheten ska 
erkänna de trafiksäkerhetsintyg som 
utfärdats i andra medlemsstater i enlighet 
med förordning 2013/…/EU1.
__________________
1 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om periodisk provning 
av motorfordons och tillhörande 
släpvagnars trafiksäkerhet och om 
upphävande av direktiv 2009/40/EG 
(2012/0184(COD)). 

Or. en
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Ändringsförslag 76
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I de fall där en ansökan om 
omregistrering av ett fordon har tagits 
emot, och fordonet ursprungligen 
kommer från en annan medlemsstat, ska 
registreringsmyndigheterna erkänna 
fordonets trafiksäkerhetsintyg så snart 
dess giltighet har kontrollerats vid 
omregistreringen. Erkännandet ska gälla 
för samma period som den ursprungliga 
giltighetstiden på intyget, förutom i de fall 
där intygets ursprungliga giltighetstid är 
längre än den maximala lagstadgade 
giltighetstiden i den medlemsstat där 
fordonet omregistreras. I sådana fall ska 
giltigheten justeras nedåt och beräknas 
från det datum som det ursprungliga 
trafiksäkerhetsintyget för fordonet 
utfärdades. Innan denna förordning 
börjar tillämpas ska medlemsstaterna 
underrätta varandra om det format på 
trafiksäkerhetsintyget som erkänns av 
deras respektive behöriga myndigheter 
samt utbyta anvisningar för hur äktheten 
kontrolleras.

Or. en

Motivering

Detta är den text som antagits av transportutskottet i förordningen om periodisk provning av 
motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet, i förhållande till det ömsesidiga 
erkännandet av trafiksäkerhetsintyg. Detta ändringsförslag säkerställer överensstämmelse 
med denna bestämmelse, som primärt utformades för att underlätta omregistrering av 
motorfordon inom unionen.

Ändringsförslag 77
Toine Manders
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Före registrering av ett fordon registrerat 
i en annan medlemsstat får 
fordonsregistreringsmyndigheterna 
genomföra fysiska kontroller av fordonet 
endast i följande fall:

4. Fordonsregistreringsmyndigheterna får 
identifiera ett fordon innan de registrerar 
ett fordon från en annan medlemsstat.
Före registrering av ett fordon registrerat i 
en annan medlemsstat får 
fordonsregistreringsmyndigheterna 
genomföra tekniska inspektioner av 
fordonet endast i följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 78
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om en medlemsstat får information 
om att ett fordon är registrerat i en annan 
medlemsstat i enlighet med punkt 5, ska 
den omedelbart återkalla registreringen 
för fordonet på sitt territorium. Förbehåll 
ska göras för nationella förfaranden för 
strykningar från fordonsregistren.

Or. it

Motivering

Utan att det påverkar den automatiska kommunikationen ska de nationella förfarandena för 
att stryka ett fordon ur de nationella registren behållas för att motverka bedrägerier och, 
framför allt, för att skydda de krediter som garanterats för och av fordonet (t.ex. 
avbetalningsköp av ett fordon för vilket alla delbetalningar ännu inte är erlagda).

Ändringsförslag 79
Lara Comi
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Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Val av registreringsskylt

1. Medlemsstaterna ska erbjuda 
möjligheten att omregistrera ett fordon 
med en registreringsskylt i antingen 
nationella färger eller unionens färger. 
Skylten kan även ha en personlig 
utformning. 
2. Om en registreringsskylt erbjuds i 
unionens färger ska den bestå av gula 
koder mot en blå bakgrund i enlighet med 
rådets förordning (EG) nr 2411/98.
3. Den möjlighet som avses i punkt 1 ska 
inte påverka medlemsstaternas rätt att 
själva fastställa sina kodsystem.

Or. it

Motivering

För vissa företag, t.ex. biluthyrnings- och leasingföretag, skulle det vara lämpligt att ha 
möjlighet att välja en gemensam färg för registreringsskyltarna. Detta skulle ge företagen 
möjlighet att välja ett enhetligt utseende på sin fordonspark. Registreringen av fordonet 
omfattas fortfarande av befogenheten för den medlemsstat där fordonet är registrerat. 
Dessutom ger man dessa företag möjlighet att precis som vem som helst att få personligt 
utformade skyltar såsom sker i vissa medlemsstater.

Ändringsförslag 80
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led d – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) fordonet har inte en 
ansvarsförsäkring.

Or. en
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Ändringsförslag 81
Daniël van der Stoep

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Om en medlemsstats nationella 
lagstiftning möjliggör avslag, oavsett skäl.

Or. nl

Ändringsförslag 82
Daniël van der Stoep

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla beslut som en 
fordonsregistreringsmyndighet fattar om 
avslag på ansökan om registrering av ett 
fordon registrerat i en annan medlemsstat 
ska vara vederbörligen motiverade. 
Sökanden kan inom en månad från 
mottagandet av avslaget begära att den 
behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten 
omprövar avslaget. Begäran ska innehålla 
grunderna för omprövningen. Inom en 
månad från mottaganden av en sådan 
begäran ska den behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten bekräfta 
eller ändra sitt beslut.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 83
Hans-Peter Martin
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla beslut som en 
fordonsregistreringsmyndighet fattar om 
avslag på ansökan om registrering av ett 
fordon registrerat i en annan medlemsstat 
ska vara vederbörligen motiverade. 
Sökanden kan inom en månad från 
mottagandet av avslaget begära att den 
behöriga fordonsregistreringsmyndigheten 
omprövar avslaget. Begäran ska innehålla 
grunderna för omprövningen. Inom 
en månad från mottaganden av en sådan 
begäran ska den behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten bekräfta 
eller ändra sitt beslut.

2. Alla beslut som en 
fordonsregistreringsmyndighet fattar om 
avslag på ansökan om registrering av ett 
fordon registrerat i en annan medlemsstat 
ska vara vederbörligen motiverade. 
Sökanden kan inom tre månader från 
mottagandet av avslaget begära att den 
behöriga fordonsregistreringsmyndigheten 
omprövar avslaget. Begäran ska innehålla 
grunderna för omprövningen. Inom 
tre månader från mottaganden av en sådan 
begäran ska den behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten bekräfta 
eller ändra sitt beslut.

Or. de

Ändringsförslag 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla beslut som en 
fordonsregistreringsmyndighet fattar om 
avslag på ansökan om registrering av ett 
fordon registrerat i en annan medlemsstat 
ska vara vederbörligen motiverade. 
Sökanden kan inom en månad från 
mottagandet av avslaget begära att den 
behöriga fordonsregistreringsmyndigheten 
omprövar avslaget. Begäran ska innehålla 
grunderna för omprövningen. Inom en 
månad från mottaganden av en sådan 
begäran ska den behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten bekräfta 
eller ändra sitt beslut.

2. Alla beslut som en 
fordonsregistreringsmyndighet fattar om 
avslag på ansökan om registrering av ett 
fordon registrerat i en annan medlemsstat 
ska vara vederbörligen motiverade. 
Sökanden kan inom en månad från 
mottagandet av avslaget begära att den 
behöriga fordonsregistreringsmyndigheten 
omprövar avslaget. Begäran ska innehålla 
grunderna för omprövningen. Inom en 
månad från mottaganden av en sådan 
begäran ska den behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten bekräfta 
eller ändra sitt beslut. Under denna månad 
efter mottagandet av begäran av den 
behöriga 
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fordonsregistreringsmyndigheten får 
fordonet inte användas på allmän väg.

Or. en

Motivering

Om fordonet är allvarligt skadat eller skrotat, eller om datumet för nästa obligatoriska 
trafiksäkerhetsintyg har passerats, bör fordonet inte användas på allmän väg av 
trafiksäkerhetsskäl.

Ändringsförslag 85
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla beslut som en 
fordonsregistreringsmyndighet fattar om 
avslag på ansökan om registrering av ett 
fordon registrerat i en annan medlemsstat 
ska vara vederbörligen motiverade. 
Sökanden kan inom en månad från 
mottagandet av avslaget begära att den 
behöriga fordonsregistreringsmyndigheten 
omprövar avslaget. Begäran ska innehålla 
grunderna för omprövningen. Inom en 
månad från mottaganden av en sådan 
begäran ska den behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten bekräfta 
eller ändra sitt beslut.

2. Alla beslut som en
fordonsregistreringsmyndighet fattar om 
avslag på ansökan om registrering av ett 
fordon registrerat i en annan medlemsstat 
ska vara vederbörligen motiverade. 
Sökanden kan inom en månad från 
mottagandet av avslaget begära att den 
behöriga fordonsregistreringsmyndigheten 
omprövar avslaget. Begäran ska innehålla 
grunderna för omprövningen. Inom en 
månad från mottaganden av en sådan 
begäran ska den behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten bekräfta 
eller ändra sitt beslut. Under 
omprövningen av avslaget får inte 
fordonet användas på allmän väg.

Or. en

Ändringsförslag 86
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska tillämpa 
proportionella och avskräckande 
påföljder om inte ansökan om 
omregistrering görs inom tidsfristen som 
anges i artikel 4.1. Sådana påföljder kan 
omfatta böter och konfiskering av 
fordonet i väntan på en godkänd 
omregistrering. Dessa påföljder ska inte 
tillämpas eller ska återbetalas om den 
misslyckade omregistreringen beror på ett 
fel av medlemsstatens behöriga 
myndighet. 

Or. en

Ändringsförslag 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som köpt ett fordon i en annan 
medlemsstat där fordonet inte har något 
registreringsbevis får ansöka hos 
fordonsregistreringsmyndigheten om 
utfärdande av ett tillfälligt 
registreringsbevis för fordonet för 
överföring av det till en annan 
medlemsstat. Det tillfälliga 
registreringsbeviset ska vara giltigt i 
30 dagar.

1. Den som köpt ett fordon i en annan 
medlemsstat där fordonet inte har något 
registreringsbevis får ansöka hos 
fordonsregistreringsmyndigheten i 
medlemsstaten om utfärdande av ett 
tillfälligt registreringsbevis för det 
förvärvade fordonet för överföring av det 
till en annan medlemsstat. Det tillfälliga 
registreringsbeviset ska vara giltigt i 
30 dagar.

Or. hu

Motivering

Mottagarlandet förfogar inte över det förvärvade fordonets uppgifter. Det förvärvade 
fordonets uppgifter finns i det land där fordonet senast var registrerat (ursprungslandet). Det 
är därför ändamålsenligt att det är detta land som utfärdar det tillfälliga registreringsbeviset.
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Ändringsförslag 88
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som köpt ett fordon i en annan 
medlemsstat där fordonet inte har något 
registreringsbevis får ansöka hos 
fordonsregistreringsmyndigheten om 
utfärdande av ett tillfälligt 
registreringsbevis för fordonet för 
överföring av det till en annan 
medlemsstat. Det tillfälliga 
registreringsbeviset ska vara giltigt i 
30 dagar.

1. Den som köpt ett fordon i en annan 
medlemsstat där fordonet inte har något 
registreringsbevis får ansöka hos 
fordonsregistreringsmyndigheten om 
utfärdande av ett tillfälligt 
registreringsbevis för fordonet för 
överföring av det till en annan 
medlemsstat. Det tillfälliga 
registreringsbeviset ska vara giltigt i 
30 dagar och erkännas av alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 89
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som köpt ett fordon i en annan 
medlemsstat där fordonet inte har något 
registreringsbevis får ansöka hos 
fordonsregistreringsmyndigheten om 
utfärdande av ett tillfälligt 
registreringsbevis för fordonet för 
överföring av det till en annan 
medlemsstat. Det tillfälliga 
registreringsbeviset ska vara giltigt i 
30 dagar.

1. Den som köpt ett fordon i en annan 
medlemsstat där fordonet inte har något 
registreringsbevis får ansöka hos 
fordonsregistreringsmyndigheten i den 
medlemsstaten om utfärdande av ett 
tillfälligt registreringsbevis för fordonet för 
överföring av det till medlemsstaten där 
han eller hon har hemvist för att 
registrera det. Det tillfälliga 
registreringsbeviset ska vara giltigt i 
30 dagar.

Or. it
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Motivering

Alla måste kunna få ett tillfälligt registreringsbevis men på goda grunder, och det får inte 
leda till missbruk eller spekulationer.

Ändringsförslag 90
Othmar Karas, Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förutom för köpta fordon ska det första 
stycket även gälla fordon som ärvts, 
vunnits eller mottagits som gåva, så länge 
som innehavaren kan styrka att han eller 
hon är rättmätig användare eller 
innehavare av fordonet.

Or. en

Ändringsförslag 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det tillfälliga registreringsbeviset 
har löpt ut måste innehavaren av fordonet 
registrera sitt fordon i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Det måste vara tydligt att sedan det tillfälliga registreringsbeviset har löpt ut måste bilen 
registreras ordenligt i den mottagande medlemsstaten.

Ändringsförslag 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om fordonet inte har en 
ansvarsförsäkring, om en sådan 
försäkring krävs för registrering av 
fordonet.

Or. en

Motivering

Denna grund för avslag som införts i artikel 5 bör även gälla för utfärdande av tillfälligt 
registreringsbevis eftersom ansvarsförsäkring för motorfordon bidrar till skydd för 
trafikolyckor.

Ändringsförslag 93
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om fordonet inte har en 
ansvarsförsäkring.

Or. en

Ändringsförslag 94
Daniël van der Stoep

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om en medlemsstats nationella 
lagstiftning möjliggör avslag, oavsett skäl.

Or. nl
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Ändringsförslag 95
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid registrering av ett fordon registrerat 
i en annan medlemsstat ska 
fordonsregistreringsmyndigheterna ge 
fordonsregistreringsmyndigheterna i den 
andra medlemsstaten tillgång till uppgifter 
lagrade i de officiella fordonsregistren om 
de poster som förtecknas i bilaga I.

1. Vid registrering av ett fordon registrerat 
i en annan medlemsstat ska 
fordonsregistreringsmyndigheterna ge 
fordonsregistreringsmyndigheterna i den 
andra medlemsstaten tillgång till uppgifter 
lagrade i de officiella fordonsregistren om 
de poster som förtecknas i punkterna 1-34, 
44 och 48–60 i bilaga I. De får ge 
fordonsregistreringsmyndigheterna i den 
andra medlemsstaten tillgång till 
uppgifter lagrade i de officiella 
fordonsregistren om de poster som 
förtecknas i punkterna 35–43, 45–47 och 
61 i bilaga I. 
Vid tillämpningen av stycke 1 ska 
fordonsregistreringsmyndigheterna samla 
in uppgifter om posterna som förtecknas i 
punkterna 1–34, 44 och 48–60 i bilaga I. 
De får samla in uppgifter om posterna 
som förtecknas i punkterna 35–43, 45–47 
och 61 i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 96
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
fordonsregistreringsmyndigheterna 
använda det dataprogram som avses i 

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
fordonsregistreringsmyndigheterna 
använda det europeiska 
informationssystemet för fordon och 
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bilaga II. körkort (Eucaris) som avses i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 97
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att det europeiska 
informationssystemet för fordon och 
körkort införs av alla medlemsstater och 
att det är fullt fungerande.

Or. en

Motivering

För tillfället utbyter vissa medlemsstater fordons- och körkortsuppgifter genom Eucaris, men 
systemet har inte införts och fungerar inte i alla medlemsstater. För att den gällande 
förordningen ska bli effektiv ska kommissionen se till att Eucaris-systemet fungerar i hela 
Europeiska unionen.

Ändringsförslag 98
Hans-Peter Martin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) obehöriga slår i registren eller överför 
uppgifter,

c) obehöriga slår i registren eller överför 
eller offentliggör uppgifter,

Or. de

Ändringsförslag 99
Toine Manders
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fordonsregistreringsmyndighet får 
utfärda ett eller flera bevis om yrkesmässig 
fordonsregistrering till alla företag som 
uppfyller följande krav:

1. En fordonsregistreringsmyndighet får 
utfärda ett eller flera bevis om yrkesmässig 
fordonsregistrering till tillverkare av 
fordon, tillverkare av fordonsdelar, 
bilverkstäder, återförsäljare, leverantörer 
av tekniska tjänster och 
kontrollmyndigheter.

(a) Företaget är etablerat på dess 
territorium.
(b) Det distribuerar fordon eller 
tillhandahåller provnings-, 
reparations- eller underhållstjänster för 
fordon.
(c) Det har gott renommé och har 
erforderlig fackkompetens.

Or. en

Ändringsförslag 100
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det distribuerar fordon eller 
tillhandahåller provnings-, 
reparations- eller underhållstjänster för 
fordon.

b) Det distribuerar fordon, förmedlar dem 
över gränser, eller tillhandahåller 
provnings-, reparations- eller 
underhållstjänster för fordon.

Or. en

Motivering

Företag som för fordon över gränser åt distributörer bör också inkluderas i ordningen för 
yrkesmässig registrering.
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Ändringsförslag 101
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fordonsregistreringsmyndigheterna 
ska se till att de fordonsuppgifter som 
avses i bilaga I registreras i deras register 
för varje yrkesmässig fordonsregistrering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 102
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett fordon med ett yrkesmässigt 
registreringsbevis får endast användas om 
fordonet inte utgör en direkt och omedelbar 
risk för trafiksäkerheten. Ett sådant fordon 
får inte användas för kommersiell 
passagerar- eller godsbefordran.

3. Ett fordon med ett yrkesmässigt 
registreringsbevis får endast användas om 
fordonet inte utgör en direkt och omedelbar 
risk för trafiksäkerheten och om fordonet 
har ett giltigt obligatoriskt 
trafiksäkerhetsintyg. Ett sådant fordon får 
inte användas för kommersiell 
passagerar- eller godsbefordran.

Or. pl

Ändringsförslag 103
Daniël van der Stoep

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får inte av skäl som rör 
registrering av fordonet hindra den fria 

4. Medlemsstaterna får av skäl som rör 
registrering av fordonet hindra den fria 
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rörligheten för fordon med ett yrkesmässigt 
registreringsbevis.

rörligheten för fordon med ett yrkesmässigt 
registreringsbevis.

Or. nl

Ändringsförslag 104
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Bevis om yrkesmässig 
fordonsregistrering ska erkännas 
ömsesidigt i alla medlemsstaterna för 
överföringsresor, kontroller och tester. 

Or. en

Ändringsförslag 105
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det yrkesmässiga registreringsbeviset 
för fordon som utfärdats i en medlemsstat 
ska erkännas av alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 106
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Giltighetstiden för det yrkesmässiga 
registreringsbeviset för fordon ska inte 
överstiga tre månader. Giltigheten ska 
upphöra så snart ett av kriterierna i 
punkt 1 i denna artikel inte längre 
uppfylls.

Or. en

Motivering

Giltighetstiden för yrkesmässiga registreringsbevis för fordon bör tydligt bestämmas.

Ändringsförslag 107
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Val av registreringsskylt

1. Medlemsstaterna ska erbjuda möjlighet 
till omregistrering, tillfällig registrering 
för överföring eller yrkesmässig 
registrering av ett fordon med 
registreringsskylt i antingen nationella 
färger eller unionens färger.
2. Om en registreringsskylt erbjuds i 
unionens färger ska den bestå av gula 
koder mot en blå bakgrund i enlighet med 
rådets förordning (EG) nr 2411/98.
3. Om en tillfällig registreringsskylt för 
överföring erbjuds i unionens färger ska 
den bestå av blå koder mot en gul 
bakgrund i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 2411/98.
4. Den möjlighet som avses i punkt 1 ska 
inte påverka medlemsstaternas rätt att 
själva fastställa sina nationella kodsystem.
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Or. en

Motivering

För vissa företag, t.ex. biluthyrnings- och leasingföretag, skulle det vara lämpligt att kunna 
välja en gemensam färg på registreringsskyltarna eller de tillfälliga registreringsskyltarna. 
Detta skulle ge företagen möjlighet att välja ett enhetligt utseende på sin fordonspark. 
Registreringen av fordonet omfattas fortfarande av befogenheten för den medlemsstat där 
fordonet är registrerat.

Ändringsförslag 108
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Information om registrering av fordon i 
den berörda myndighetens medlemsstat.

a) Information om förfarandena som rör
registrering av fordon samt om 
dokumenten som ska lämnas i den berörda 
myndighetens medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 109
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Information om registrering av fordon i 
den berörda myndighetens medlemsstat.

a) Information om registrering av fordon i 
den berörda myndighetens medlemsstat, 
närmare bestämt: erforderliga dokument, 
avgifter, förmodad väntetid för beslut och 
procedurer.

Or. pl

Ändringsförslag 110
Malcolm Harbour
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Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska börja tillämpas den xxxx [date to 
be inserted: one year after entry into force 
of this Regulation].

Den ska börja tillämpas den xxxx [date to 
be inserted: three years after entry into 
force of this Regulation].

Or. en

Motivering

Denna förordning kommer att ta mer än ett år att införa. I synnerhet nationella 
registreringsmyndigheter kommer att behöva lägga till fler datafält för att samla in all 
information som anges i förslaget till förordning för fordons första omregistrering i en given 
medlemsstat. Åtminstone ytterligare tio datafält skulle behöva samlas in från tillverkare 
tillsammans med andra data. Detta kommer att kräva att nya system utvecklas, eventuellt 
även med inblandning av försäkringsbranschen.

Ändringsförslag 111
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag

Post Harmoniserade koder direktiv 1999/37/EG

1. Registreringsland --

2. Registreringsnummer (A)

3. Dag för första registrering av fordonet (B)

4. Registreringsbevisets 
identifieringsnummer

--

5. Myndighet som utfärdat 
registreringsbeviset

--

6. Fordon: tillverkare (D.1)

7. Fordon: typ (D.2)

– Variant (i förekommande fall)

– Version (i förekommande fall)
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8. Fordon: kommersiell beskrivning/-ar (D.3)

9. Fordonets identifieringsnummer (VIN) (E)

10. Vikt: högsta tekniskt tillåtna totalvikt, 
utom för motorcyklar

(F.1)

11. Vikt: fordonets högsta tillåtna totalvikt 
vid bruk i den medlemsstat där den 
registrerats

(F.2)

12. Fordonets tjänstevikt inklusive 
karosseri och, för dragfordon som brukas i 
annan kategori än M1, inklusive 
kopplingsanordning

(G)

13. Giltighetstid, om den inte är 
obegränsad

(H)

14. Dag för den registrering detta bevis 
avser

(I)

15. Typgodkännandenummer (i 
förekommande fall)

(K)

16. Antal axlar (L)

17. Hjulbas (i mm) (M)

18. Fördelning av högsta tillåtna tekniska 
totalvikt mellan axlarna, för fordon med 
total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 1 (i 
kg)

(N.1)

19. Fördelning av högsta tillåtna tekniska 
totalvikt mellan axlarna, för fordon med 
total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 2 (i 
kg), i förekommande fall

(N.2)

20. Fördelning av högsta tillåtna tekniska 
totalvikt mellan axlarna, för fordon med 
total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 3 (i 
kg), i förekommande fall

(N.3)

21. Fördelning av högsta tillåtna tekniska 
totalvikt mellan axlarna, för fordon med 
total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 4 (i 
kg), i förekommande fall

(N.4)

22. Fördelning av högsta tillåtna tekniska 
totalvikt mellan axlarna, för fordon med 
total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 5 (i 
kg), i förekommande fall

(N.5)

23. Tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikt: (O.1)
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bromsad (i kg)

24. Tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikt: 
obromsad (i kg)

(O.2)

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

26. Motor: högsta nettoeffekt (i kW) (i 
förekommande fall)

(P.2)

27. Motor: typ av bränsle eller kraftkälla (P.3)

28. Motor: märkvarvtal (i varv/min) (P.4)

29. Motorns identifieringsnummer (P.5)

30. Förhållande effekt/vikt (i kW/kg) 
(endast för motorcyklar)

(Q)

31. Fordonets färg (R) 

32. Antal platser: antal sittplatser, inklusive 
förarplats

(S.1)

33. Antal platser: antal ståplatser (i 
förekommande fall)

(S.2)

34. Toppfart (i km/h) (T)

35. Ljudnivå: stillastående (i dB(A)) (U.1)

36. Ljudnivå: motorvarvtal (i varv/min) (U.2)

37. Ljudnivå: vid förbikörning (i dB(A)) (U.3)

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

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

40. Avgasutsläpp: NOx (i g/km eller 
g/kWh)

(V.3)

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

42. Avgasutsläpp: partikelutsläpp för diesel 
(i g/km eller g/kWh)

(V.5)

43. Avgasutsläpp: korrigerad 
absorptionskoefficient för diesel (i 
varv/min)

(V.6)

44. Avgasutsläpp: CO2 (in g/km) (V.7)

45. Avgasutsläpp: bränsleförbrukning vid 
blandad körning (i l/100 km)

(V.8)

46. Avgasutsläpp: angivande av 
miljökategori för EG-typgodkännande; 
hänvisning till tillämplig version enligt 
direktiv 70/220/EEG eller direktiv 

(V.9)
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88/77/EEG

47. Bränsletankens eller -tankarnas volym 
(i liter)

(W)

48. Dag för senaste trafiksäkerhetsprovning --

49. Dag för nästa trafiksäkerhetsprovning --

50. Körda mil (i förekommande fall) --

51. Fordonet skrotat (Ja/Nej) --

52. Dag för utfärdande av skrotningsintyg --

53. Anläggning eller företag som utfärdat 
skrotningsintyget 

--

54. Skäl för skrotning --

55. Fordonet stulet (Ja/Nej) --

56. Registreringsbevis stulet/skyltar stulna 
(Ja/Nej)

--

57. Inaktiv registrering --

58. Upphävd registrering --

59. Ändring av registreringsnummer --

60. Trafiksäkerhetsprovning krävs efter 
olycka med allvarliga materiella skador

--

61. Ytterligare provning krävs efter 
ändring av någon av posterna 9–47 

Ändringsförslag

Post Harmoniserade koder direktiv 1999/37/EG

1. Registreringsland --

2. Registreringsnummer (A)

3. Dag för första registrering av fordonet (B)

4. Registreringsbevisets 
identifieringsnummer

--

5. Myndighet som utfärdat 
registreringsbeviset

--

6. Fordon: tillverkare (D.1)

7. Fordon: typ (D.2)

– Variant (i förekommande fall);

– Version (i förekommande fall)
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8. Fordon: kommersiell beskrivning/-ar (D.3)

9. Fordonets identifieringsnummer (VIN) (E)

10. Vikt: högsta tekniskt tillåtna totalvikt, 
utom för motorcyklar

(F.1)

11. Vikt: fordonets högsta tillåtna totalvikt 
vid bruk i den medlemsstat där den 
registrerats

(F.2)

12. Fordonets tjänstevikt inklusive 
karosseri och, för dragfordon som brukas i 
annan kategori än M1, inklusive 
kopplingsanordning

(G)

13. Giltighetstid, om den inte är 
obegränsad

(H)

14. Dag för den registrering detta bevis 
avser

(I)

15. Typgodkännandenummer (i 
förekommande fall)

(K)

16. Antal axlar (L)

17. Hjulbas (i mm) (M)

18. Fördelning av högsta tillåtna tekniska 
totalvikt mellan axlarna, för fordon med 
total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 1 (i 
kg)

(N.1)

19. Fördelning av högsta tillåtna tekniska 
totalvikt mellan axlarna, för fordon med 
total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 2 (i 
kg), i förekommande fall

(N.2)

20. Fördelning av högsta tillåtna tekniska 
totalvikt mellan axlarna, för fordon med 
total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 3 (i 
kg), i förekommande fall

(N.3)

21. Fördelning av högsta tillåtna tekniska 
totalvikt mellan axlarna, för fordon med 
total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 4 (i 
kg), i förekommande fall

(N.4)

22. Fördelning av högsta tillåtna tekniska 
totalvikt mellan axlarna, för fordon med 
total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 5 (i 
kg), i förekommande fall

(N.5)

23. Tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikt: (O.1)
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bromsad (i kg)

24. Tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikt: 
obromsad (i kg)

(O.2)

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

26. Motor: högsta nettoeffekt (i kW) (i 
förekommande fall)

(P.2)

27. Motor: typ av bränsle eller kraftkälla (P.3)

28. Motor: märkvarvtal (i varv/min) (P.4)

29. Motorns identifieringsnummer (P.5)

30. Förhållande effekt/vikt (i kW/kg) 
(endast för motorcyklar)

(Q)

31. Fordonets färg (R) 

32. Antal platser: antal sittplatser, inklusive 
förarplats

(S.1)

33. Antal platser: antal ståplatser (i 
förekommande fall)

(S.2)

34. Toppfart (i km/h) (T)

35. Ljudnivå: stillastående (i dB(A)) (U.1)

36. Ljudnivå: motorvarvtal (i varv/min) (U.2)

37. Ljudnivå: vid förbikörning (i dB(A)) (U.3)

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

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

40. Avgasutsläpp: NOx (i g/km eller 
g/kWh)

(V.3)

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

42. Avgasutsläpp: partikelutsläpp för diesel 
(i g/km eller g/kWh)

(V.5)

43. Avgasutsläpp: korrigerad 
absorptionskoefficient för diesel (i 
varv/min)

(V.6)

44. Avgasutsläpp: CO2 (in g/km) (V.7)

45. Avgasutsläpp: bränsleförbrukning vid 
blandad körning (i l/100 km)

(V.8)

46. Avgasutsläpp: angivande av 
miljökategori för EG-typgodkännande; 
hänvisning till tillämplig version enligt
direktiv 70/220/EEG eller direktiv 

(V.9)



AM\938979SV.doc 39/40 PE513.178v01-00

SV

88/77/EEG

47. Bränsletankens eller -tankarnas volym 
(i liter)

(W)

48. Dag för senaste trafiksäkerhetsprovning --

49. Dag för nästa trafiksäkerhetsprovning --

50. Körda mil (i förekommande fall) --

51. Fordonet skrotat (Ja/Nej) --

52. Dag för utfärdande av skrotningsintyg --

53. Anläggning eller företag som utfärdat 
skrotningsintyget 

--

54. Skäl för skrotning --

55. Fordonet stulet (Ja/Nej) --

56. Registreringsbevis stulet/skyltar stulna 
(Ja/Nej)

--

57. Inaktiv registrering --

58. Upphävd registrering --

59. Ändring av registreringsnummer --

60. Trafiksäkerhetsprovning krävs efter 
olycka med allvarliga materiella skador

--

61. Ytterligare provning krävs efter 
ändring av någon av posterna 9–47 

_____________

För fordon av historiskt intresse som 
anges i förordning 2013/…/EU (förslag 
till Europaparlamentets och rådets 
förordning om periodisk provning av 
motorfordons och tillhörande släpvagnars 
trafiksäkerhet och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG (2012/0184(COD)) 
kan den behöriga myndigheten, i 
avsaknad av ett registreringsdokument, 
hänvisa till tillgängliga dokumenterade 
bevis på tillverkningsdatum eller datum 
för första registrering.

Or. en

Motivering

Bestämmelse som möjliggör omregistrering av historiska fordon.
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Ändringsförslag 112
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utbyte av uppgifter ska ske på 
driftskompatibelt elektroniskt sätt utan 
dataöverföring som rör andra databaser. 
Utbytet av uppgifter ska utföras 
kostnadseffektivt och säkert så att de 
överförda uppgifterna skyddas, i möjligaste 
mån med användning av befintlig 
programvara.

1. Utbyte av uppgifter ska ske på 
driftskompatibelt elektroniskt sätt utan 
dataöverföring som rör andra databaser. 
Utbytet av uppgifter ska utföras 
kostnadseffektivt och säkert så att de 
överförda uppgifterna skyddas, i möjligaste 
mån med användning av befintlig 
programvara. Det europeiska 
informationssystemet för fordon och 
körkort (Eucaris) ska användas för 
tillämpningen av gällande förordning.

Or. en

Ändringsförslag 113
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska stå för sina egna 
kostnader för administration, användning 
och underhåll av det program som avses i 
punkt 1.

3. Varje medlemsstat ska stå för sina egna 
kostnader för administration, användning 
och underhåll av det program som avses i 
punkt 1 utan att orsaka ytterligare 
ekonomiska bördor för medborgare och 
företag.

Or. en


