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KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning

Forslaget til forordning vedrører forenkling af formaliteter og betingelser for registrering af 
motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat. Den er begrænset til 
omregistrering og finder ikke anvendelse på den første registreringsprocedure for køretøjer i 
en medlemsstat eller registrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i et tredjeland.

Inden for dette afgrænsede anvendelsesområde ønsker Kommissionen at reducere og forenkle 
de nuværende registreringsformaliteter for at nå følgende hovedmål:

- sikre den frie bevægelighed for motorkøretøjer inden for EU

- nedbringe den administrative byrde for borgere, virksomheder og registreringsmyndigheder 
i overensstemmelse med rapporten om unionsborgerskab 2010 "Afskaffelse af hindringerne 
for unionsborgernes rettigheder" (KOM(2010)0603 af 27.10.2010)

- sikre trafiksikkerheden

- opretholde bekæmpelsen af misbrug og tyveri af registreringsdokumenter til køretøjer i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 2004/919/EF af 22. december 2004 om bekæmpelse 
af grænseoverskridende køretøjskriminalitet (EUT L 389, 30.12.2004, s.28).

 Med disse mål for øje vil forslaget:

- afklare i hvilken medlemsstat et motorkøretøj, der overføres mellem medlemsstaterne, bør 
registreres, gennem begrebet "sædvanligt opholdssted", for hvilke der er defineret kriterier i 
teksten

- fastsætte en harmoniseret periode på seks måneder, hvorefter indehaveren af et 
registreringsbevis, der har flyttet sit sædvanlige opholdssted til en anden medlemsstat, skal 
anmode om omregistrering

- fastsætte rammerne for samarbejde og udveksling af data mellem de forskellige 
registreringsmyndigheder via elektroniske midler

- fastsætte rammerne for anerkendelse af dokumenter og attester for eftersyn af køretøjer, der 
er udstedt i en anden medlemsstat

- definere præcist, i hvilke tilfælde registreringsmyndighederne har ret til at nægte registrering 
af et motorkøretøj, som har været indregistreret i en anden medlemsstat.

2. Forslagets transportdimension

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, der sigter mod at reducere de 
administrative byrder for borgere og virksomheder i transporttilknyttede spørgsmål. 
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Transport- og Turismeudvalget har allerede afgivet udtalelse om de tyve vigtigste problemer 
for europæiske borgere og virksomheder inden for det indre marked (2012/2044 (INI)), hvori 
det understreger sin holdning til forenkling af grænseoverskridende overførsel af biler.

Ordførerens ændringsforslag sigter på at inkorporere udvalgets udtalelse og fokusere på 
forenkling af proceduren, og samtidig sikre den højest mulige grad af trafiksikkerhed, og 
derfor understreges behovet for en fuldstændig gennemførelse af principperne i EU-
lovgivningen om indregistrering af biler i en anden medlemsstat.

Ordføreren anerkendte også den såkaldte "køredygtighedspakke", som blev foreslået af 
Kommissionen den 13. juli 2012, og understreger betydningen af en sammenhængende 
strategi med dette forslag.

Ordføreren glæder sig over, at kravene om databeskyttelse er blevet behørigt behandlet i 
forslaget, og at flere specifikke databeskyttelsesforanstaltninger udtrykkeligt er blevet 
medtaget. Med hensyn til udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 
af 9. juli 2012 foreslår ordføreren yderligere specifikationer, der dybest set har til formål at 
præcisere Kommissionens forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den frie bevægelighed for varer er en 
af hjørnestenene i Den Europæiske 
Union. Alligevel står EU-borgere over for 
besværlige formaliteter, der navnlig 
vedrører omregistrering af deres køretøjer 
i en anden medlemsstat, og de ekstra 
omkostninger ¹. Forenklingen af den 
grænseoverskridende overførsel af biler 
indebærer en fuldstændig gennemførelse 
af EU's retsprincipper om registrering af 
biler i en anden medlemsstat og kræver 
høje sikkerhedsstandarder for 
harmoniserede registreringsattester for at 
minimere risikoen for omregistrering af 
stjålne køretøjer med forfalskede 
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registreringsattester.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler Transport- og Turismeudvalgets udtalelse om de tyve vigtigste 
problemer for europæiske borgere og virksomheder inden for det indre marked (2012/2044 
(INI)) og understreger behovet for fuldstændig gennemførelse af gældende EU-lovgivning.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Registrering af motorkøretøjer, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, 
hæmmes af omstændelige 
registreringsformaliteter i medlemsstaterne, 
navnlig af forpligtelsen til at fremstille 
disse køretøjer til supplerende syn for at 
vurdere deres generelle stand før 
registrering eller for at identificere dem. 
Det er derfor nødvendigt at begrænse disse 
formaliteter for at sikre den frie 
bevægelighed for motorkøretøjer og 
mindske den administrative byrde for 
borgere, virksomheder og 
registreringsmyndigheder. Navnlig for 
borgere eller virksomheder, der erhverver 
et motorkøretøj, som er indregistreret i en 
anden medlemsstat, er det hensigtsmæssigt 
at indføre en forenklet 
registreringsprocedure, der omfatter 
anerkendelse af dokumenter og attester for 
eftersyn af køretøjer (som fastsat i 
forordning 2013/...xx om periodisk 
eftersyn af motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil samt forordning 
2013/...xx om kontrol ved vejsiden af 
erhvervskøretøjer, der kører i Unionen, og 
direktiv 2013/...xx om 
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registreringsdokumenter for 
motorkøretøjer), udstedt i en anden 
medlemsstat, og organisering af det 
administrative samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder om udveksling af 
manglende data.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at skabe en forbindelse mellem alle forslag om teknisk 
kontrol, som Parlamentet i øjeblikket behandler.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Denne forordning må ikke svække 
vigtige principper og garantier i 
forbindelse med trafiksikkerheden.
Harmoniserede regler om teknisk kontrol 
af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil er afgørende elementer i 
bestræbelserne på at mindske den 
administrative byrde for borgerne og 
industrien og samtidig sikre en dynamisk 
videreudvikling af kontrollens metoder og 
indhold. Gensidig anerkendelse af teknisk 
kontrol mellem medlemsstaterne kræver 
fælles definitioner og en ensartet standard 
for kontrollen, der overholdes af alle 
medlemsstater.

Begrundelse

Forenklet registreringsprocedure for køretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, 
bør ikke kræve en ekstra teknisk kontrol, undtagen i begrænsede og velbegrundede sager. Det 
er derfor af største vigtighed, at de europæiske standarder overholdes og gennemføres af alle 
medlemsstater. Se også: Udvalgets udtalelse om de tyve vigtigste problemer for europæiske 
borgere og virksomheder inden for det indre marked (2012/2044 (INI)).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Denne forordning bør tage hensyn til 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
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Rådets direktiv 2011/82/UE af 25. oktober 
2011 om fremme af grænseoverskridende 
udveksling af oplysninger om 
trafiksikkerhedsrelaterede 
færdselslovsovertrædelser for at tillade 
myndighederne i en medlemsstat, hvor et 
køretøj, som allerede er indregistreret i en 
anden stat, skal være indregistreret, at 
kontrollere, om dette køretøj er knyttet til 
eventuelle uløste sager vedrørende 
overtrædelser af færdselsloven.

Begrundelse

Forslaget skal indeholde bestemmelser til at forbedre trafiksikkerheden og bekæmpe 
straffrihed for trafikforseelser. Myndighederne bør derfor have mulighed for at kontrollere, 
om det pågældende køretøj er knyttet til en evt. sag vedrørende overtrædelser af 
færdselsloven, inden det indregistreres.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Medlemsstaterne skal sikre, at 
registreringsmyndigheder handler i 
overensstemmelse med, hvad der er fastsat 
i denne forordning. Derfor er gensidig 
anerkendelse og elektronisk udveksling af 
data af afgørende betydning.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
følgende køretøjer:

1. Denne forordning finder anvendelse på 
registrering af følgende motorkøretøjer:

Begrundelse

Afklaring af forordningens anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den seksmåneders periode kan 
ejeren af et køretøj, der er indregistreret 
og befinder sig i en anden medlemsstat, 
stadig anmode om registrering af sit 
køretøj i bopælsmedlemsstaten.

Begrundelse

Ændringen tydeliggør de regler for registrering, der gælder, når en borger har brug af ét 
køretøj i sin bopælsstat og et andet køretøj i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Processen med indsamling og behandling 
af dataelementerne i første afsnit skal 
respektere europæisk og national 
lovgivning vedrørende beskyttelse af 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger.

Begrundelse

Afspejler udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 9. juli 2012.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) datoen for den næste obligatoriske 
synsattest er overskredet.
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Begrundelse

Når datoen for den næste obligatoriske synsattest er overskredet, skal de nationale 
registreringsmyndigheder udføre en kontrol af køretøjet af hensyn til trafiksikkerheden.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter registrering af et køretøj, der er 
indregistreret i en anden medlemsstat, skal 
den pågældende 
køretøjsregistreringsmyndighed straks 
indberette dette til 
køretøjsregistreringsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor køretøjet sidst var 
indregistreret, i overensstemmelse med 
artikel 7.

5. Når et køretøj, der er indregistreret i én 
medlemsstat, omregistreres i en anden 
medlemsstat, skal den pågældende 
køretøjsregistreringsmyndighed straks 
indberette dette til 
køretøjsregistreringsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor køretøjet sidst var 
indregistreret, i overensstemmelse med 
artikel 7.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) hvor motorkøretøjet ikke er omfattet 
af en ansvarsforsikring, som er en 
forudsætning for indregistrering af 
køretøjet

Begrundelse

Ansvarsforsikring af motorkøretøjer yder et væsentligt bidrag til at yde beskyttelse for 
trafikofre i Europa, og bør fortsat være en betingelse for registrering i lande, der har 
stadfæstet dette princip i deres nationale lovgivning.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) køretøjets registreringsdokumenter er 
stjålet, medmindre indehaveren af 
registreringsattesten klart kan dokumentere 
at være køretøjets ejer

(ii) køretøjets registreringsdokumenter er 
bortkommet eller stjålet, medmindre 
indehaveren af registreringsattesten klart 
kan dokumentere at være enten køretøjets 
ejer eller den retmæssige indehaver af 
registreringsdokumenterne;

Begrundelse

Ændringsforslaget skal tydeliggøre, at den retmæssige indehaver af 
registreringsdokumenterne juridisk set kan være en anden end køretøjets ejer, og at 
vedkommende dermed, efter at have påvist sin situation, kan undgå et afslag fra 
myndighederne.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) datoen for den næste obligatoriske 
synsattest er overskredet.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 4, dvs. det 
skal være muligt for registreringsmyndigheden at foretage en kontrol af et køretøj, hvis 
datoen for den obligatoriske synsattest er overskredet.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) køretøjets registreringsdokumenter er 
stjålet, medmindre indehaveren af 
registreringsattesten klart kan dokumentere 

(ii) køretøjets registreringsdokumenter er 
bortkommet eller stjålet, medmindre 
indehaveren af registreringsattesten klart 
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at være køretøjets ejer kan dokumentere at være enten køretøjets 
ejer eller den retmæssige indehaver af 
registreringsdokumenterne;

Begrundelse

Ændringsforslaget skal tydeliggøre, at den retmæssige indehaver af 
registreringsdokumenterne juridisk set kan være en anden end køretøjets ejer, og at 
vedkommende dermed, efter at have påvist sin situation, kan undgå et afslag fra 
myndighederne.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter for at fastsætte 
fælles procedurer og specifikationer for det 
i stk. 2 omhandlede softwareprogram, 
herunder dataudvekslingsformatet, de 
tekniske procedurer for elektronisk søgning 
i og adgang til de nationale elektroniske 
registre, adgangsprocedurer og 
sikkerhedsmekanismer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 
2.

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter for at fastsætte 
fælles procedurer og specifikationer for det 
i stk. 2 omhandlede softwareprogram, 
herunder dataudvekslingsformatet, de 
tekniske procedurer for elektronisk søgning 
i og adgang til de nationale elektroniske 
registre, adgangsprocedurer og 
sikkerhedsmekanismer.

Kommissionen skal også regelmæssigt 
evaluere, hvorvidt de 
sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører 
beskyttelse af de oplysninger, der 
udveksles, er tilstrækkelige, idet der tages 
hensyn til den teknologiske udvikling og 
udviklingen af risici. Kommissionen 
vedtager gennemførelsesretsakter for om 
nødvendigt at opdatere 
sikkerhedsforanstaltningerne.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, 
stk. 2.
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Begrundelse

Afspejler udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 9. juli 2012.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det er vigtigt, at bilfabrikanters aktiviteter medtages i dette stykke, da de kræver professionel 
registrering på lige fod med de øvrige aktiviteter, der henvises til.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) virksomheden har et godt omdømme og 
har den nødvendige tekniske kompetence.

(c) virksomheden har den nødvendige 
tekniske kompetence.

Begrundelse

Omdømme er et subjektivt vurderingskriterium og hører ikke hjemme i en forordning

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Gyldighedsperioden for erhvervsmæssige registreringsattester bør betragtes som værende for 
omfattende til at blive bestemt af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastlægge formatet og modellen for den 
erhvervsmæssige registreringsattest.

udgår

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
12, stk. 2.

Begrundelse

Formatet af og modellen for den erhvervsmæssige registreringsattest hidrører fra direktiv 
1999/37/EF. Dette aspekt bør derfor behandles i forbindelse med revisionen af direktivet, der 
i øjeblikket behandles i Parlamentet og Rådet, og ikke i denne forordning.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Bestemmelserne i denne artikel får 
ingen virkning på gældende nationale 
regler vedrørende midlertidige og 
erhvervsmæssige registreringer.

Begrundelse

Forordningens anvendelsesområde er omregistrering af motorkøretøjer i en anden 
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medlemsstat. Ændringsforslaget præciserer, at de nationale bestemmelser vedrørende 
midlertidige og erhvervsmæssige registreringer ikke bliver berørt.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Registreringsmyndighederne skal 
gøre reglerne for behandling af data i 
forbindelse med indregistrering af 
køretøjer, herunder oplysninger om 
tidsfrister for tilbageholdelse samt de 
nødvendige oplysninger som fastsat i 
direktiv 95/46/EF, artikel 10 og 11, let 
tilgængelige for offentligheden.

Begrundelse

Afspejler udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 9. juli 2012.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 10 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 10 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden. Kommissionen udarbejder 
en rapport om delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Såfremt denne rapport er 
udarbejdet, forlænges delegationen af 
beføjelser stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler Parlamentets sædvanlige holdning om, at delegation ikke bør 
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være på ubestemt tid, og at Kommissionen bør aflægge rapport om, hvordan den har anvendt 
sine beføjelser før og udvidelse overvejes.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger en 
evalueringsrapport om denne forordning 
for Europa-Parlamentet og Rådet senest 
[fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden]. Kommissionen kan om 
fornødent fremsætte passende forslag med 
henblik på ændring af denne forordning og 
tilpasning af andre EU-retsakter, især 
under hensyntagen til mulighederne for 
yderligere administrativ forenkling for 
borgere og virksomheder.

Kommissionen forelægger en 
evalueringsrapport om denne forordning 
for Europa-Parlamentet og Rådet senest [to
år efter denne forordnings ikrafttræden]. 
Kommissionen kan om fornødent 
fremsætte passende forslag med henblik på 
ændring af denne forordning og tilpasning 
af andre EU-retsakter, især under 
hensyntagen til mulighederne for 
yderligere administrativ forenkling for 
borgere og virksomheder.

Begrundelse

Nedbringelse af fristen for forelæggelse af Kommissionens rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet vil forbedre den lovgivningsmæssige kontrol.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger en 
evalueringsrapport om denne forordning 
for Europa-Parlamentet og Rådet senest 
[fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden]. Kommissionen kan om 
fornødent fremsætte passende forslag med 
henblik på ændring af denne forordning og 
tilpasning af andre EU-retsakter, især 
under hensyntagen til mulighederne for 
yderligere administrativ forenkling for 
borgere og virksomheder.

Kommissionen forelægger en 
evalueringsrapport om denne forordning 
for Europa-Parlamentet og Rådet senest 
[fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden]. Rapporten skal også 
indeholde oplysninger om national 
gennemførelse i de forskellige 
medlemslande. Kommissionen kan om 
fornødent fremsætte passende forslag med 
henblik på ændring af denne forordning og 
tilpasning af andre EU-retsakter, især 
under hensyntagen til mulighederne for 
yderligere administrativ forenkling for 
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borgere og virksomheder.
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