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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av 
motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0164),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0092/2012),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 12 juli 20121,

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 
april 1999 om registreringsbevis för fordon 
harmoniseras registreringsbevisets form 

(3) I rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 
april 1999 om registreringsbevis för fordon 
harmoniseras registreringsbevisets form 

                                               
1 EUT C 299, 4.10.2012, s. 89.
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och innehåll för att underlätta förståelsen 
av beviset och därigenom den fria 
rörligheten för fordon registrerade i en 
medlemsstat på vägarna i andra 
medlemsstater. Enligt det direktivet ska 
registreringsbevis som utfärdas av en 
medlemsstat erkännas av de övriga 
medlemsstaterna för identifieringen av 
fordonet i internationell trafik eller för ny 
registrering av fordonet i en annan 
medlemsstat. Direktiv 1999/37/EG 
innehåller dock inga bestämmelser om 
vilken medlemsstat som är behörig för 
registrering eller om tillämpliga formkrav 
och förfaranden. För att undanröja hindren 
för motorfordons fria rörlighet på den inre 
marknaden måste det därför föreskrivas 
separata harmoniserade regler om 
fastställande av den medlemsstat i vilken 
motorfordon ska registreras och om 
förenklade förfaranden för omregistrering 
av motorfordon som är registrerade i en 
annan medlemsstat.

och innehåll för att underlätta förståelsen 
av beviset och därigenom den fria 
rörligheten för fordon registrerade i en 
medlemsstat på vägarna i andra
medlemsstater. Enligt det direktivet ska 
registreringsbevis som utfärdas av en 
medlemsstat erkännas av de övriga 
medlemsstaterna för identifieringen av 
fordonet i internationell trafik eller för ny 
registrering av fordonet i en annan 
medlemsstat. Direktiv 1999/37/EG 
innehåller dock inga bestämmelser om 
vilken medlemsstat som är behörig för 
registrering eller om tillämpliga formkrav 
och förfaranden. För att undanröja hindren 
för motorfordons fria rörlighet på den inre 
marknaden måste det därför föreskrivas 
separata harmoniserade regler om 
fastställande av den medlemsstat i vilken 
motorfordon ska registreras och om 
snabbare och förenklade förfaranden för 
omregistrering av motorfordon som är 
registrerade i en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Denna förordning bör bidra till att 
stärka viktiga principer och garantier om 
trafiksäkerhet. Enligt 
unionslagstiftningen är harmoniserade 
bestämmelser om trafiksäkerhetsprovning 
av motorfordon och tillhörande 
släpvagnar av grundläggande betydelse 
för att dels minska den administrativa 
bördan för medborgarna och företagen, 
dels garantera en dynamisk utveckling av 
provningsmetoder och provningsinnehåll. 
Nationella trafiksäkerhetsprovningar bör 
erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna.  
Ömsesidigt erkännande av tekniska 



PR\933447SV.doc 7/34 PE508.284v01-00

SV

kontroller mellan medlemsstaterna kräver 
gemensamma definitioner och jämförbara 
provningsstandarder som respekteras av 
alla medlemsstater.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag betonas betydelsen av fullständigt genomförande av gällande 
unionslagstiftning och samarbete från medlemsstaternas sida för att denna förordning ska 
fungera i praktiken.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) För att göra det lättare för 
medborgare eller företag, särskilt dem 
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

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Eftersom avsaknad av 
ansvarsförsäkring utgör ett skäl för avslag 
på en ansökan om registrering enligt 
denna förordning är det lämpligt att se till 
att alla medborgare och företag har 
tillgång till försäkringstäckning, bland 
annat låga försäkringspremier.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Ny teknik bör bidra till att ytterligare 
förbättra genomförandet och 
förebyggandet av bedrägerier vid 
gränsöverskridande trafik och 
omregistrering av motorfordon.

Or. en

Motivering

Nya innovativa tekniker som smarta vägkameror och RFID-etikettering är effektiva verktyg 
för att bekämpa bedrägerier med registreringsskyltar och fordon.

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att nå målet om 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna med driftskompatibla 
metoder bör kommissionen genom 
delegation i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt få behörighet att anta akter 
om ändring av bilagorna I och II till denna 
förordning på grund av teknikens framsteg, 
särskilt för att beakta ändringar av 
direktiv 1999/37/EG eller ändringar av 
andra unionsrättsakter av direkt betydelse 
för uppdatering av bilagorna I och II till 
den här förordningen samt för att fastställa 
kraven på gott renommé och 
fackkompetens för sådana företag som 
använder yrkesmässiga registreringsbevis
och fastställa giltighetstiden för 
yrkesmässiga registreringsbevis för fordon.
Det är av särskild betydelse att 

(13) I syfte att nå målet om 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna med driftskompatibla 
metoder bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt
delegeras till kommissionen med avseende 
på att ändra bilagorna I och II till denna 
förordning på grund av teknikens framsteg, 
särskilt för att beakta ändringar av 
direktiv 1999/37/EG eller ändringar av 
andra unionsrättsakter av direkt betydelse 
för uppdatering av bilagorna I och II till 
den här förordningen samt för att fastställa 
kraven på gott renommé och 
fackkompetens för sådana företag som 
använder yrkesmässiga registreringsbevis,
fastställa giltighetstiden för yrkesmässiga 
registreringsbevis för fordon och för att 
tillhandahålla RFID-etiketter som en 
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kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den
förbereder och utarbetar delegerade akter,
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet
samt att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

skyddsåtgärd mot bedräglig användning 
av registreringsskyltar. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. När
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 7
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
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Ändringsförslag 8
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: den 
fysiska eller juridiska person i vars namn 
ett fordon är registrerat i en medlemsstat, 
eller en fysisk eller juridisk person som 
enligt ett avtal tillfälligt innehar fordonet.

Or. en

Motivering

Innehavaren av registreringsbeviset är den fysiska eller juridiska person som har leasat ett 
fordon, inte ett internationellt företag som enbart står till tjänst med leasingen. Fordon kan 
alltså inte registreras av ett internationellt företag i en medlemsstat samtidigt som de används 
i en annan medlemsstat för att man ska slippa skatt eller andra administrativa avgifter. 
Tillägget ”tillfälligt innehar” fastställer det leasingföretag som har laglig rätt till fordonet 
och således är rättmätig ägare. Det är nödvändigt att detta fält läggs till som en post i 
bilaga I.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) registreringsbevis: handling som 
intygar att fordonet är registrerat i en 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Definitionen är i enlighet med direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om 
registreringsbevis för fordon.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)



PR\933447SV.doc 11/34 PE508.284v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) nationell kontaktpunkt: ett organ 
som utses av varje medlemsstat med 
ansvar för det officiella fordonsregistret 
på dess territorium och för utbyte av 
uppgifter om fordonsregistrering.

Or. en

Motivering

Det kan antingen finnas en enda eller flera registreringsmyndigheter i en medlemsstat. För 
att förenkla gränsöverskridande omregistrering bör det införas en nationell kontaktpunkt och 
en definition av denna. Kontaktpunkten bör fungera som en kontaktpunkt för utbyte av 
uppgifter om fordonsregistrering.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För företag eller andra registrerade eller 
oregistrerade organ: den medlemsstat där 
den centrala förvaltningen är belägen.

a) För företag eller andra registrerade eller 
oregistrerade organ: den medlemsstat där 
den centrala förvaltningen är registrerad.

Or. en

Motivering

”Registrerad” är ett objektivt och verifierbart kriterium. Det är tydligare än att använda 
”belägen” i den här förordningen.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För ett företags eller annat organs 
filialer, platskontor eller andra driftställen:
den medlemsstat där filialen, platskontoret 
eller driftsstället är beläget.

b) För ett företags eller annat organs 
filialer, platskontor eller andra driftställen:
den medlemsstat där filialen, platskontoret 
eller driftsstället är registrerat.
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Or. en

Motivering

”Registrerad” är ett objektivt och verifierbart kriterium. Det är tydligare än att använda 
”belägen” i den här förordningen.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Den plats där personen varaktigt är 
bosatt, dvs. bor under minst 185 dagar 
varje kalenderår, till följd av personlig och 
yrkesmässig anknytning eller till följd av 
stark personlig anknytning till platsen om 
det inte finns någon yrkesmässig.

i) Den plats där personen är folkbokförd 
eller bevisligen bor och där personen 
varaktigt är bosatt, dvs. bor under minst 
185 dagar varje kalenderår, till följd av 
personlig och yrkesmässig anknytning eller 
till följd av stark personlig anknytning till 
platsen om det inte finns någon 
yrkesmässig.

Or. en

Motivering

Företag, medborgare och andra juridiska personer bör endast få överföra ett fordon till en 
annan medlemsstat om de är folkbokförda eller på annat sätt kan bevisa att de bor i den nya 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkoret i led ii ska inte tillämpas när 
personen bor i en medlemsstat för att 
genomföra en uppgift av bestämd 
varaktighet. Vistelse för studier vid en 
högskola eller skola medför inte att byte av 
normal hemvist ska anses ha skett.

Villkoret i led ii ska inte tillämpas när 
personen bor i en medlemsstat för att 
genomföra en uppgift av bestämd 
varaktighet i högst 185 dagar. Vistelse för 
studier vid en högskola eller skola medför 
inte att byte av normal hemvist ska anses 
ha skett.

Or. en
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Motivering

Den bestämda varaktigheten för uppgiften bör anges tydligt i denna förordning.

Ändringsförslag 15
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 
ska innan de registrerar ett fordon från en 
annan medlemsstat identifiera fordonet.
Före registrering av ett fordon registrerat i 
en annan medlemsstat får 
fordonsregistreringsmyndigheterna 
genomföra tekniska inspektioner av 
fordonet endast i följande fall:

Or. en

Motivering

När en medlemsstat är tveksam till fordonets registrering eller status bör det alltid vara 
möjligt för en medlemsstat som mottar en ny ansökan om registrering av ett fordon att 
identifiera det. Medlemsstaten bör få genomföra tekniska inspektioner för att på ett öppet sätt 
se av vilka skäl ett fordon har godkänts i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om trafiksäkerhetsprovningar ändå 
krävs för varje ägarförändring för
fordonet, eller om fordonet är allvarligt 
skadat.

d) Om fordonet är allvarligt skadat.

Or. en

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Om fordonet inte har ett giltigt 
trafiksäkerhetsintyg.

Or. en

Motivering

Om datumet för trafiksäkerhetsintyget har löpt ut måste fordonsregistreringsmyndigheten 
kunna kontrollera fordonet för att trygga trafiksäkerheten.

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna följa led c första stycket ska 
medlemsstaterna se till att de detaljerade 
nationella förfaranden som de använder 
för nationella och enskilda 
godkännanden av fordon i enlighet med 
direktiv 2007/46/EG offentliggörs online.

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska ömsesidigt 
erkänna trafiksäkerhetsprovningar från 
andra medlemsstater i enlighet med 
förordning 2013/xx/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 
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(2012/0184(COD)).

Or. en

Ändringsförslag 20
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 i enlighet 
med direktiv 2013/xx/EU1.
__________________
1 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis 
för fordon (2012/0185(COD)).

Or. en

Motivering

I förordningen bör det tydligt anges att medlemsstaterna måste informera andra 
medlemsstater när ett fordon omregistreras så att man kan vara säker på att ett fordon inte är 
registrerat två gånger i olika medlemsstater.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Medlemsstaterna ska senast den ...* 
införa elektronisk registrering av fordon 
online via en säker onlinedatabas. 
Registreringen ska göras direkt i den 
nationella databasen i den medlemsstat 
där fordonet är registrerat.
* OJ: please insert the date: three years 
after the date of entry into force of this 
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Regulation.

Or. en

Motivering

En säker databas gör det möjligt att registrera fordon elektroniskt med hjälp av modern 
teknik, eftersom alla nödvändiga handlingar och uppgifter kan spåras i de sammankopplade 
databaserna (Eucaris). Elektronisk registrering sparar tid och pengar för EU:s medborgare 
och skyddas av elektroniska kontrollmekanismer.

Ändringsförslag 22
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.
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 nationella kodsystem.

Or. en

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.

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt -1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Fordonsregistreringsmyndigheterna 
ska avslå ansökan om registrering av ett 
fordon som är registrerat i en annan 
medlemsstat i följande fall:
a) Om fordonets registreringshandlingar 
saknas, såvida inte den fysiska eller 
juridiska person som ansöker om att 
registrera fordonet tydligt kan visa att han 
eller hon är innehavaren av 
registreringsbeviset.
b) Om fordonet har underkänts vid sådan 
teknisk inspektion som avses i artikel 4.4.
c) Om innehavaren av registreringsbeviset 
inte kan styrka sin identitet.
d) Om innehavaren av 
registreringsbeviset inte har sin normala 
hemvist, i den mening som avses i artikel 
3.2, i den medlemsstat där han eller hon 
ansöker om att registrera fordonet.

Or. en

Motivering

Vissa aspekter är så viktiga för en registrering att det måste framgå tydligt för medborgarna 
att ett fordon inte kan registreras om det saknas registreringshandlingar, om fordonet 
underkändes vid den tekniska inspektionen, om innehavaren av fordonet inte kan styrka sin 
identitet eller om innehavaren av registreringsbeviset inte har sin normala hemvist i den 
medlemsstat där fordonet ska registreras.

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om eventuella relevanta skatter inte 
har betalats.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om fordonet underkänts vid sådan 
fysisk kontroll som avses i artikel 4.4.

utgår

Or. en

Motivering

Att fordonet har godkänts vid den tekniska inspektionen bör vara en nödvändig förutsättning 
för registrering, och detta har därför införts i punkt -1a i denna artikel.

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) fordonet är allvarligt skadat, stulet eller 
skrotat,

i) fordonet är allvarligt skadat, stulet, 
skrotat eller har erhållits på bedrägligt 
sätt,

Or. en

Motivering

”Erhållits på bedrägligt sätt” har lagts till för att bredda definitionen och se till att en 
ansökan om omregistrering av ett fordon som har erhållits på ett bedrägligt sätt kan avslås.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) fordonets registreringshandlingar är 
stulna, om inte innehavaren tydligt kan 
styrka sin äganderätt till fordonet, eller

utgår

Or. en



PR\933447SV.doc 19/34 PE508.284v01-00

SV

Motivering

Detta ingår i punkt -1a i denna artikel.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) datum för nästa obligatoriska 
trafiksäkerhetsintyg löpt ut.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska ses tillsammans med ändringen av artikel 4, vilket innebär att 
fordonsregistreringsmyndigheten bör kunna genomföra en teknisk inspektion av ett fordon om 
uppgifterna i det obligatoriska trafiksäkerhetsintyget har blivit inaktuella.

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Om ett fordon nekas tillträde till en 
miljözon i en medlemsstat eller om ett 
fordon inte uppfyller de miljökrav som 
föreskrivs i gällande unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning, såvida fordonet 
inte kan betraktas som ett fordon av 
historiskt intresse i enlighet med 
förordning 2013/xx/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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Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätt att avslå en ansökan om omregistrering av fordon som medför 
allvarliga hälso- och miljöskador.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Ansvarsförsäkringar för motorfordon bidrar i hög grad till att skydda trafikoffer i Europa och 
bör därför vara en förutsättning för registrering.

Ändringsförslag 31
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 och 
innehålla information om möjligheten att 
överklaga och om tidsfrister. Sökanden 
kan inom sex veckor från mottagandet av 
avslaget begära att den behöriga 
myndigheten omprövar avslaget. Begäran 
ska innehålla grunderna för omprövningen. 
Inom sex veckor från mottagandet av en 
sådan begäran ska den behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten bekräfta 
eller ändra sitt beslut. Om en ansökan om 
registrering har avslagits ska den 
medlemsstat som avslagit ansökan 
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upplysa den medlemsstat där fordonet 
tidigare var registrerat om detta, i enlighet 
med artikel 7.

Or. en

Motivering

För att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna bör medlemsstaterna underrätta varandra 
när en ansökan om omregistrering har avslagits.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När fordonsregistreringsmyndigheten 
tagit emot ansökan om tillfälligt 
registreringsbevis enligt punkt 1, ska den 
omedelbart inhämta uppgifter om de poster 
som anges i bilaga I direkt från 
fordonsregistreringsmyndigheten i den 
medlemsstat där fordonet är registrerat, i 
enlighet med artikel 7, och överföra 
uppgifterna till sitt eget register.

2. När fordonsregistreringsmyndigheten 
tagit emot ansökan om tillfälligt 
registreringsbevis enligt punkt 1, ska den 
omedelbart inhämta uppgifter om de poster 
som anges i bilaga I direkt från 
fordonsregistreringsmyndigheten i den 
medlemsstat där fordonet senast 
registrerats, i enlighet med artikel 7, och 
överföra uppgifterna till sitt eget register.

Or. en

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om den person som ansöker om 
registrering av fordonet inte kan styrka 
sin identitet.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om ett tillfälligt registreringsbevis har 
utfärdats för ett fordon ska medlemsstaten
införa uppgifter om det fordonet i det 
officiella elektroniska registret i enlighet 
med bilaga I till denna förordning och 
bilaga I till rådets direktiv 1999/37/EG.

Or. en

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Det tillfälliga registreringsbevis som 
utfärdats av en medlemsstat ska erkännas 
av de övriga medlemsstaterna för 
identifiering av fordonet i internationell 
trafik eller för omregistrering av fordonet 
i en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fordonsregistreringsmyndigheterna i 
varje medlemsstat ska erkänna de 
uppgifter som lagras i de övriga 
medlemsstaternas officiella 
fordonsregister.

Or. en
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Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
medlemsstaterna utse en nationell 
kontaktpunkt med ansvar för utbytet av 
fordonsuppgifter och uppgifter om 
nationella och enskilda typgodkännanden 
i samband med omregistreringen.

Or. en

Motivering

Det kan finnas en eller flera registreringsmyndigheter i en medlemsstat, men det bör bara 
finnas en nationell kontaktpunkt för gränsöverskridande registrering. Dessutom bör det 
finnas en nationell kontaktpunkt för utbytet av uppgifter om nationella och enskilda 
typgodkännanden. I annat fall kommer det i praktiken att bli mycket komplicerat för andra 
medlemsstater att snabbt hitta rätt kontaktpunkt för att garantera ett effektivt utbyte av 
uppgifter mellan medlemsstaterna om gränsöverskridande ärenden.

Ändringsförslag 38
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
bilaga II.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
fordonsregistreringsmyndigheterna 
använda det europeiska 
informationssystemet för fordon och 
körkort (Eucaris), som anges i bilaga II, 
vilket ska uppdateras så att det uppfyller 
kraven i denna förordning.

Or. en

Motivering

Det finns redan ett fullt fungerande dataprogram – det europeiska informationssystemet för 
fordon och körkort (Eucaris) – som används och ägs av medlemsstaterna. Av IMCO:s 
utfrågning om detta ärende framgår att Eucaris redan används för omregistrering. Denna 
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strategi är mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv än att införa andra nya system än 
Eucaris.

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast fordonsregistreringsmyndigheter 
får ha direkt tillgång till de uppgifter som 
lagras och är färdiga att hämtas med 
dataprogrammet. 
Fordonsregistreringsmyndigheterna ska se 
till att förebygga att

Endast fordonsregistreringsmyndigheter 
och brottsbekämpande myndigheter ska
ha direkt tillgång till de uppgifter som 
lagras och är färdiga att hämtas med 
dataprogrammet. 
Fordonsregistreringsmyndigheterna ska se 
till att förebygga att

Or. en

Motivering

Myndigheter som polisen och tullen (brottsbekämpande myndigheter) bör också ha tillgång 
till de uppgifter som lagras och är färdiga att hämtas med dataprogrammet i samband med 
fordonsregistrering för att effektivt kunna bekämpa bedrägerier med omregistrering.

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det framkommer att oriktiga uppgifter 
eller uppgifter som inte borde ha 
tillhandahållits har tillhandahållits, ska den 
fordonsregistreringsmyndighet som tar 
emot uppgifterna omedelbart underrättas.
Den fordonsregistreringsmyndighet som 
tagit emot uppgifterna ska då radera eller 
rätta de mottagna uppgifterna.

Om det framkommer att oriktiga uppgifter 
eller uppgifter som inte borde ha 
tillhandahållits har tillhandahållits, ska den 
fordonsregistreringsmyndighet som tar 
emot uppgifterna omedelbart underrättas.
De fordonsregistreringsmyndigheter i den
medlemsstat där fordonet senast 
registrerats och i den medlemsstat där 
fordonet är registrerat ska då radera eller 
rätta de mottagna uppgifterna.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
gemensamma förfaranden och 
specifikationer som krävs för det 
dataprogram som avses i punkt 2, 
inbegripet formatet på de uppgifter som 
utbyts, de tekniska förfarandena för 
slagning i och tillgång till de nationella 
elektroniska registren, förfaranden för 
tillgång och skyddsmekanismer. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 12.2.

4. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
gemensamma förfaranden och 
specifikationer som krävs för det 
dataprogram som avses i punkt 2 för att 
uppfylla kraven i denna förordning, 
inbegripet formatet på de uppgifter som 
utbyts, de tekniska förfarandena för 
slagning i och tillgång till de nationella 
elektroniska registren, förfaranden för 
tillgång och skyddsmekanismer. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 12.2.

Or. en

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska regelbundet 
utvärdera om säkerhetsåtgärderna för 
skydd av de uppgifter som utbyts är 
lämpliga, med beaktande av den tekniska 
utvecklingen och riskutvecklingen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av 
den 9 juli 2012.

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med namn och 
kontaktuppgifter för de 
fordonsregistreringsmyndigheter som 
svarar för förvaltningen av de officiella 
fordonsregistren på deras territorium och 
för tillämpningen av denna förordning.

1. Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med namn och 
kontaktuppgifter för de nationella 
kontaktpunkter och de 
fordonsregistreringsmyndigheter som 
svarar för förvaltningen av de officiella 
fordonsregistren på deras territorium och 
för tillämpningen av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska på sin webbplats 
offentliggöra en förteckning över 
fordonsregistreringsmyndigheter och alla 
uppdateringar av förteckningen.

Kommissionen ska på sin webbplats 
offentliggöra en förteckning över 
fordonsregistreringsmyndigheter och
nationella kontaktpunkter samt alla 
uppdateringar av förteckningen.

Or. en

Ändringsförslag 45
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
registreringsförfarandena för fordon, 
bland annat tidsfrister, skäl för avslag, 
relevanta handlingar för omregistrering 
samt unionsmedborgarnas tillämpliga 
rättigheter till omregistrering på den egna 
medlemsstatens officiella språk och på 
engelska, franska eller tyska i
fordonsregistreringsmyndighetens
medlemsstat.
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Or. en

Motivering

Om en medborgare eller juridisk person vill göra en omregistrering bör tidsfristerna, skälen 
för avslag och de relevanta handlingarna för omregistrering tydligt anges i förväg.

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bestämmelserna för behandling av 
uppgifter i samband med 
fordonsregistrering, bland annat 
information om lagringstid samt den 
nödvändiga information som anges i 
artiklarna 10 och 11 i direktiv 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Om en medborgare eller juridisk person vill göra en omregistrering bör tidsfristerna, skälen 
för avslag och de relevanta handlingarna för omregistrering tydligt anges i förväg.

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Skyddsåtgärder mot bedräglig 

användning av registreringsskyltar
1. När ett fordon har registrerats ska 
fordonsregistreringsmyndigheten förse 
fordonet och dess registreringsskylt med 
en RFID-etikett.
2. Fordonsregistreringsmyndigheten ska 
tillhandahålla en ny uppsättning RFID-
etiketter om den ursprungliga 
registreringsskylten försvinner eller om 
fordonet byts ut mot ett annat fordon.
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Or. en

Motivering

För att bekämpa brott i samband med gränsöverskridande registrering bör medlemsstaterna 
vid omregistreringen tillhandahålla en etikett med radiofrekvensidentifiering (RFID-etikett). 
På så sätt kan de brottsbekämpande myndigheterna alltid kontrollera om registreringsskylten 
överensstämmer med fordonet.

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Formatet för de uppgifter som utbyts, 
de tekniska förfarandena, 
tillträdesförfarandena och 
säkerhetsmekanismerna samt formatet 
och mallen för de RFID-etiketter som 
avses i artikel 9a.

Or. en

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av befogenhet som avses i 
artikel 10 ska förlänas kommissionen 
under en obegränsad tid från och med det 
datum då denna förordning träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 10 ska ges till kommissionen för 
en period av fem år från och med den dag
då denna förordning träder i kraft. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast tre 
månader före utgången av perioden av 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast sex 
månader före utgången av perioden i 
fråga.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar parlamentets ståndpunkt att delegering inte bör ges för 
obestämd tid och att kommissionen bör avlägga en rapport om hur den använt sina 
befogenheter innan man överväger en förlängning.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag

Post Harmonise
rade koder 

direktiv 
1999/37/E

G
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
– Variant (i förekommande fall)
– Version (i förekommande fall)

(D.2)

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)
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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: bromsad (i kg) (O.1)
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: motorvarvtal (i varv/min) (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 (i 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 88/77/EEG

(V.9)

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 skrotningsintyg1 --
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 

                                               
1 Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta 
fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s .34). 
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Parlamentets ändringsförslag

Post Harmonise
rade koder 

direktiv 
1999/37/E

G
1. Registreringsland --
2. Registreringsnummer (A)
3. Dag för första registrering av fordonet (B)
4. Registreringsbevisets identifieringsnummer --
4a. Registrerad innehavare (B)
4b. Registrerat ekonomiskt intresse (i förekommande fall) --
5. Myndighet som utfärdat registreringsbeviset --
6. Fordon: tillverkare (D.1)
7. Fordon: typ
– Variant (i förekommande fall)
– Version (i förekommande fall)

(D.2)

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)
13a. Intyg om överensstämmelse (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: bromsad (i kg) (O.1)
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)
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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: motorvarvtal (i varv/min) (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 (i 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 88/77/EEG

(V.9)

47. Bränsletankens eller -tankarnas volym (i liter) (W)
48. Dag för senaste trafiksäkerhetsprovning --
49. Dag för nästa trafiksäkerhetsprovning --
50. Körda mil --
51. Fordonet skrotat (Ja/Nej) --
52. Dag för utfärdande av skrotningsintyg1 --
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 --
59a. Fordonet olovligen förfogat (Ja/Nej) --
60. Trafiksäkerhetsprovning krävs efter olycka med allvarliga materiella skador --
61. Ytterligare provning krävs efter ändring av någon av posterna 9–47 
61a. Fordonet utfört (Ja/Nej)
61b. Dag för utfärdande av tillfälligt registreringsbevis
61c. Mätarställning vid utfärdandet av tillfälligt registreringsbevis

Or. en

                                               
1 Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT 
L 269, 21.10.2000, s .34). 
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Motivering

Angående 4b: Vid vissa typer av leasing överförs äganderätten till den som leasar fordonet. 
Under leasingtiden har emellertid inte föraren rätt att omregistrera fordonet. I medlemsstater 
där dessa produkter erbjuds brukar man registrera den part som har ett ”ekonomiskt 
intresse”. Angående 13a: Införsel/utförsel av fordon kommer inte att vara möjlig utan intyg 
om överensstämmelse. Angående 50: Medlemsstaterna bör utbyta uppgifter om fordonets 
mätarställning vid omregistrering för att bekämpa bedrägerier. Angående 59a: Leasade eller 
hyrda fordon betecknas vanligtvis inte som ”stulna”. De flesta polismyndigheter använder 
begreppet ”olovligen förfogade”.

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Bilaga 2 – 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, genom
användning av Eucaris.

Or. en

Motivering

Det finns redan fullt användbara uppgifter som används och ägs av medlemsstaterna. Eucaris 
används redan vid omregistrering, vilket framgår av IMCO:s utfrågning om detta ärende. 
Denna strategi är mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv än att införa andra nya system än 
Eucaris.
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MOTIVERING

Föredraganden anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad 
överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden är en 
bra utgångspunkt och stöder försöken att skapa ett regelverk på EU-nivå för omregistrering av 
fordon. Föredraganden anser emellertid att både målen och innehållet i den föreslagna 
förordningen kan bli tydligare och att det är viktigt att lagstiftarna verkligen tar hänsyn till 
helheten i förslaget. Först då kan omregistrering av fordon i Europeiska unionen fungera fullt 
ut. 

År 2011 identifierades överföring av bilar till andra länder som ett av medborgarnas 20 största 
problem när det gäller hinder på den inre marknaden. Föredraganden har därför strävat efter 
att minimera formaliteterna i samband med omregistrering av bilar i ett annat EU-land, 
samtidigt som ett närmare samarbete mellan fordonsregistreringsmyndigheterna garanteras. 
Det främsta syftet med förslaget är att se till att ett fordon registreras där det vanligtvis 
används. För att förhindra bedrägerier och skatteflykt vill föredraganden säkerställa att 
internationella företag inte registrerar sina fordon i en medlemsstat och samtidigt använder 
dem i en annan. 

Förslaget kommer att gynna personer som köper eller säljer en begagnad bil i ett annat land 
eftersom de inte längre måste göra en ny trafiksäkerhetsprovning. Dessa provningar kommer 
nämligen att erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna. För att förbättra trafiksäkerheten skiljer 
föredraganden mellan obligatoriska och fakultativa skäl till att avslå en ansökan om 
omregistrering. Och om ett fordon inte är försäkrat kan innehavaren av registreringsbeviset få 
avslag på sin ansökan om att omregistrera fordonet.

Medborgarna har ofta stora svårigheter att överföra ett fordon med ett tillfälligt 
registreringsbevis från en medlemsstat till en annan. Dessa svårigheter måste lösas. Dessutom 
anser föredraganden att medborgarna och företagen bör kunna välja mellan en 
registreringsskylt i nationella färger eller EU:s färger, så att registreringsskyltarna kan ha ett 
enhetligt utseende även om registreringen är nationell.

För föredraganden är teknisk utveckling och kostnadseffektivitet ytterst viktiga aspekter. 
Utbytet av uppgifter om fordonsregistrering måste därför ske elektroniskt via det befintliga 
systemet Eucaris (det europeiska informationssystemet för fordon och körkort), som används 
av de flesta medlemsstater. Användningen av Eucaris effektiviserar inte bara 
registreringsprocessen, utan bidrar också till att motverka bilstölder och 
registreringsbedrägerier. Föredraganden föreslår elektroniska verktyg för omregistrering av 
fordon, men fäster samtidigt största vikt vid frågor om uppgiftsskydd. Säkerhetsåtgärderna för 
skydd av de uppgifter som utbyts måste därför regelbundet utvärderas och uppdateras.

Sist men inte minst föreslår föredraganden att registreringsskylten och fordonet ska förses 
med en etikett med radiofrekvensidentifiering (RFID-etikett) för att begränsa bedräglig 
användning av registreringsskyltar. 


