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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Inledning

Förslaget till förordning syftar till en förenkling av formaliteterna och villkoren för 
registrering av motorfordon som är registrerade i en annan medlemsstat. Förslaget är 
begränsat till omregistreringsformaliteter och ska inte tillämpas på fordon som registreras för 
första gången och inte heller på registrering av fordon som är registrerade i ett tredjeland.

Inom detta specifika tillämpningsområde önskar kommissionen minska och förenkla de 
nuvarande registreringsformaliteterna för att uppnå följande huvudmål:

– Trygga den fria rörligheten för motorfordon inom Europeiska unionen.

– Minska de administrativa bördorna för medborgare, företag och registreringsmyndigheter, i 
linje med rapporten om EU-medborgarskapet från 2010 Att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter (COM(2010)0603, 27.10.2010).

– Trygga trafiksäkerheten.

– Fortsätta bekämpningen av missbruk och stöld av handlingar för fordonsregistrering i linje 
med rådets beslut 2004/919/EG av den 22 december 2004 om bekämpande av 
fordonsbrottslighet med gränsöverskridande verkningar (EUT L 389, 30.12.2004, s. 28).

 För att nå detta mål kommer man enligt förslaget att göra följande:

– Klargöra i vilka medlemsstater ett motorfordon som överförs mellan medlemsstaterna bör 
registreras, med hjälp av begreppet ”normal hemvist” för vilket kriterierna fastställs i texten.

– Fastställa en harmoniserade period på sex månader efter vilken den innehavare av ett 
registreringsbevis som har flyttat sin normala hemvist till en annan medlemsstat ska ansöka 
om omregistrering.

– Organisera samarbete och utbyte av uppgifter mellan de olika registreringsmyndigheterna 
på elektronisk väg.

– Hantera system för erkännande av handlingar och trafiksäkerhetsprovningar från andra 
medlemsstater.

– Fastställa exakt i vilka fall registreringsmyndigheterna får avslå en ansökan om registrering 
av ett motorfordon som är registrerat i en annan medlemsstat.

2. Transportaspekten i förslaget

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som syftar till att minska de administrativa 
bördorna för medborgare och företag på transportområdet. Utskottet för transport och turism 
har redan yttrat sig om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska 
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företag och medborgare (2012/2044(INI)) och framhävt sin åsikt om möjligheterna att 
underlätta överföringen av personbilar över gränserna.

Föredragandens ändringsförslag syftar därför till att införliva utskottets yttrande och fokusera 
på en förenkling av förfarandena samtidigt som högsta möjliga trafiksäkerhetsnivå tryggas. 
Föredraganden betonar därför att principerna i EU:s lagstiftning till fullo måste tillämpas vid 
registrering av bilar i en annan medlemsstat.

Föredraganden uppmärksammar även det trafiksäkerhetspaket som kommissionen lade fram 
den 13 juli 2012 och understryker vikten av ett samstämt tillvägagångssätt med detta förslag.

Föredraganden gläder sig över att kraven på skydd av personuppgifter behandlats korrekt i 
förslaget och att flera specifika garantier för skydd av personuppgifter uttryckligen införts. 
När det gäller Europeiska dataskyddsombudsmannens yttrande av den 9 juli 2012 föreslår 
föredraganden ytterligare specifikationer som i första hand syftar till att förtydliga 
kommissionens förslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den fria rörligheten för varor är en 
av Europeiska unionens hörnstenar. 
EU-medborgarna ställs emellertid inför 
omständliga formaliteter, särskilt när det 
gäller omregistrering av deras fordon i en 
annan medlemsstat och de extra 
kostnader som uppstår¹. Förenklingen av 
den gränsöverskridande överföringen av 
personbilar innebär att principerna i 
EU-lagstiftningen om registrering av bilar 
i en annan medlemsstat till fullo måste 
genomföras och att höga 
säkerhetsstandarder för harmoniserade 
registreringsbevis måste krävas, i syfte att 
minimera riskerna för omregistrering av 
stulna fordon med förfalskade 
registreringsbevis.
_________________
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1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar transportutskottets yttrande över de 20 viktigaste 
problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare (2012/2044(INI)) 
och betonar behovet av ett fullständigt genomförande av tillämplig EU-lagstiftning.

Ändringsförslag 2

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 
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.

(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 
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 (enligt vad som 
fastställs i förordning 2013/…xx om 
periodisk provning av motorfordons och 
tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
samt i förordning 2013/…xx om 
vägkontroller av trafiksäkerheten hos 
nyttofordon i trafik i unionen och direktiv 
2013/…xx om registreringsbevis för 
fordon) från andra medlemsstater och på 
organisation av förvaltningssamarbete 
mellan de behöriga myndigheterna om 
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utbyte av uppgifter som saknas.

Motivering

Koppling till paketet om trafiksäkerhetsprovningar som Europaparlamentet för närvarande 
diskuterar.

Ändringsförslag 3

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 
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.

(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 
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. Särskild tonvikt bör läggas vid att 
hantera problemet med manipulering av 
distansmätare och hur detta påverkar 
konsumenternas förtroende för 
gränsöverskridande handel, samt hur 
detta fenomen påverkar vägsäkerheten.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Denna förordning bör inte leda till en 
försvagning av viktiga principer och 
garantier om vägsäkerhet.
Harmoniserade bestämmelser om 
trafiksäkerhetsprovning av motorfordon 
och deras släpvagnar är av 
grundläggande betydelse för att minska 
den administrativa bördan för 
medborgarna och industrin, samtidigt 
som en dynamisk utveckling av 
testmetoder och testinnehåll garanteras. 
Ömsesidigt erkännande av tekniska 
kontroller mellan medlemsstaterna kräver 
gemensamma definitioner och jämförbara 
teststandarder som respekteras av alla 
medlemsstater.

Motivering

Förenklade registreringsförfaranden för fordon som är registrerade i en annan medlemsstat 
bör inte kräva en extra trafiksäkerhetsprovning, förutom i begränsade och välmotiverade fall. 
Det är därför av allra största vikt att europeiska standarder respekteras och genomförs av 
samtliga medlemsstater. Se även utskottets yttrande om de 20 viktigaste problemen på den 
inre marknaden för europeiska företag och medborgare (2012/2044(INI)).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I denna förordning bör hänsyn tas 
till bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/82/EU av den 
25 oktober 2011 om underlättande av ett 
gränsöverskridande informationsutbyte 
om trafiksäkerhetsbrott, för att 
myndigheterna i de stater där ett redan 
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registrerat fordon ska omregistreras har 
möjlighet att kontrollera om det fordonet 
är föremål för eventuella pågående 
förfaranden avseende 
trafiksäkerhetsbrott.

Motivering

Det finns skäl att stärka förslaget med aspekter som bidrar till att förbättra vägsäkerheten 
och se till att personer som gjort sig skyldiga till trafiksäkerhetsbrott inte går ostraffade. Det 
är därför på sin plats att i texten införa en möjlighet för myndigheterna att, innan 
registreringen inleds, kontrollera att det berörda fordonet inte är föremål för något 
förfarande på grund av brott mot trafiksäkerheten.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Medlemsstaterna måste säkerställa 
att fordonsregistreringsmyndigheterna 
agerar i enlighet med vad som anges i 
denna förordning. Ömsesidigt 
erkännande och elektroniskt utbyte av 
uppgifter är därför mycket viktigt.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
följande fordon:

1. Denna förordning ska tillämpas på
registrering av följande motorfordon:

Motivering

Förtydligande av förordningens syfte.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter tidsfristen på sex månader har 
innehavaren av ett fordon som är 
registrerat och befinner sig i en annan 
medlemsstat fortfarande möjlighet att 
ansöka om registrering av sitt fordon i 
bosättningslandet.

Motivering

Ändringsförslaget gör det möjligt att förtydliga registreringsbestämmelserna i det fall att en 
medborgare skulle förfoga över ett fordon i sitt bosättningsland och ett annat fordon som 
finns kvar i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfarandet för insamling och hantering 
av de uppgiftsposter som avses i första 
stycket ska respektera europeiska och 
nationella lagar om skydd av enskilda 
personer med avseende på hantering av 
personuppgifter.

Motivering

Detta ändringsförslag ska återspegla Europeiska dataskyddsombudsmannens yttrande av den 
9 juli 2012.

Ändringsförslag 10

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

da) Om datumet för nästa obligatoriska 
trafiksäkerhetsintyg löpt ut.

Motivering

Om fristen för den tekniska prövningen löpt ut måste fordonsregistreringsmyndigheten kunna 
kontrollera fordonet i syfte att trygga vägsäkerheten.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När ett fordon registrerat i en annan 
medlemsstat registreras, ska den behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten 
omedelbart underrätta 
fordonsregistreringsmyndigheten i den 
medlemsstat där fordonet senast var 
registrerat, i enlighet med artikel 7.

5. När ett fordon registrerat i en
medlemsstat omregistreras i en annan 
medlemsstat, ska den behöriga 
fordonsregistreringsmyndigheten 
omedelbart underrätta 
fordonsregistreringsmyndigheten i den 
medlemsstat där fordonet senast var 
registrerat, i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Om ansvarsförsäkring för 
motorfordon saknas trots att en sådan 
utgör villkor för fordonets registrering.

Motivering

Ansvarsförsäkringar för motorfordon bidrar i hög grad till att skydda trafikoffer i Europa och 
bör vara ett villkor för registrering i de länder som förankrat denna princip i sin nationella 
lagstiftning.
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Ändringsförslag 13

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

ii) fordonets registreringshandlingar har 
förkommit eller är stulna, om inte 
innehavaren tydligt kan styrka antingen sin 
äganderätt till fordonet, eller att han/hon 
är den legitima innehavaren av 
registreringshandlingarna.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga att den legitime innehavaren av 
registreringshandlingarna rättsligt sett inte behöver vara samma person som fordonsägaren. 
Innehavaren kan följaktligen, genom att tydligt påvisa sin situation, undvika ett beslut om 
avslag från myndigheternas sida.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) datum för nästa obligatoriska 
trafiksäkerhetsintyg löpt ut.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag ska ses tillsammans med ändringen av artikel 4. Enligt ändringen bör 
fordonsregistreringsmyndigheten kunna kontrollera fordonet om datumet för nästa 
obligatoriska trafiksäkerhetsintyg löpt ut.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) fordonets registreringshandlingar har 
förkommit eller är stulna, om inte 
innehavaren tydligt kan styrka antingen sin 
äganderätt till fordonet, eller att han/hon 
är den legitima innehavaren av 
registreringshandlingarna.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga att den legitime innehavaren av 
registreringshandlingarna rättsligt sett inte behöver vara samma person som fordonsägaren. 
Innehavaren kan följaktligen, genom att tydligt påvisa sin situation, undvika ett beslut om 
avslag från myndigheternas sida.

Ändringsförslag 16

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, 
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.

Kommissionen ska även regelbundet 
bedöma om de säkerhetsåtgärder som är 
kopplade till skyddet vid utbyte av 
uppgifter är lämpliga, med beaktande av 
den tekniska utvecklingen och 
riskutvecklingen. Kommissionen ska vid 
behov anta genomförandeakter för att 
uppdatera säkerhetsåtgärderna.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 



AD\922640SV.doc 13/18 PE494.831v02-00

SV

artikel 12.2.

Motivering

Detta ändringsförslag ska återspegla Europeiska dataskyddsombudsmannens yttrande av den 
9 juli 2012.

Ändringsförslag 17

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 tillverkar och distribuerar fordon 
eller tillhandahåller provnings-, 
reparations- eller underhållstjänster för 
fordon.

Motivering

Det är viktigt att tillverkningsverksamheten införlivas i denna punkt, eftersom även den 
behöver omfattas av en yrkesmässig registrering på samma sätt som övriga nämnda 
verksamheter.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det har gott renommé och har
erforderlig fackkompetens.

c) Det har erforderlig fackkompetens.

Motivering

Begreppet renommé är ett subjektivt kriterium för bedömning och bör inte finnas i en 
förordning.
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Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Giltighetstiden för det yrkesmässiga 
fordonsregistreringsbeviset ska inte 
överstiga 3 månader. Registreringsbeviset 
ska löpa ut så snart ett av kriterierna i 
punkt 1 i denna artikel inte längre 
uppfylls.

Motivering

Giltighetstiden för yrkesfordon bör anses vara en så viktig fråga att den inte kan bestämmas 
genom delegerade akter.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta 
genomförandeåtgärder om fastställande 
av format och mall för det yrkesmässiga 
fordonsregistreringsbeviset.

utgår

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 12.2.

Motivering

Formatet och mallen för fordonsregistreringsbeviset härrör från direktiv 1999/37/EG. Det 
finns alltså skäl att behandla denna aspekt inom ramen för översynen av det direktivet (som 
för närvarande behandlas av Europaparlamentet och rådet) och inte i denna förordning.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bestämmelserna i denna artikel ska 
inte påverka gällande nationella 
bestämmelser om tillfällig och 
yrkesmässig registrering.

Motivering

Tillämpningsområdet för denna förordning omfattar omregistrering av motorfordon i en 
annan medlemsstat. Syftet är att förtydliga att de nationella bestämmelserna om tillfällig och 
yrkesmässig registrering inte påverkas.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fordonsregistreringsmyndigheterna 
ska se till att bestämmelserna om 
hantering av personuppgifter relaterade 
till registrering av fordon är 
lättillgängliga för allmänheten, inbegripet 
information om tidsgränser för hur länge 
uppgifterna bevaras samt den nödvändiga 
information som fastställs i artiklarna 10 
och 11 i direktiv 95/46/EG.

Motivering

Detta ändringsförslag ska återspegla Europeiska dataskyddsombudsmannens yttrande av den 
9 juli 2012.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 
nio månader före utgången av perioden 
av fem år. Förutsatt att denna rapport har 
utarbetats ska delegeringen av befogenhet 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Motivering

Detta återspeglar parlamentets normala ståndpunkt om att delegeringen inte bör gälla en 
obegränsad period och att kommissionen bör rapportera om hur den utnyttjat sina 
befogenheter innan en förlängning övervägs.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna en rapport 
om utvärdering av denna förordning till 
Europaparlamentet och rådet senast
[fyra år efter denna förordnings 
ikraftträdande]. Kommissionen ska vid 
behov lägga fram lämpliga förslag om 
ändring av denna förordning och 
anpassning av andra unionsrättsakter, 
särskilt med hänsyn tagen till 
möjligheterna till ytterligare administrativa 
förenklingar för enskilda och företag.

Kommissionen ska överlämna en rapport 
om utvärdering av denna förordning till 
Europaparlamentet och rådet senast [två år
efter denna förordnings ikraftträdande].
Kommissionen ska vid behov lägga fram 
lämpliga förslag om ändring av denna 
förordning och anpassning av andra 
unionsrättsakter, särskilt med hänsyn tagen 
till möjligheterna till ytterligare 
administrativa förenklingar för enskilda 
och företag.

Motivering

En minskning av fristen för när kommissionen ska översända en rapport till parlamentet och 
rådet kommer att förbättra lagstiftningskontrollen.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna en rapport 
om utvärdering av denna förordning till 
Europaparlamentet och rådet senast [fyra år 
efter denna förordnings ikraftträdande]. 
Kommissionen ska vid behov lägga fram 
lämpliga förslag om ändring av denna 
förordning och anpassning av andra 
unionsrättsakter, särskilt med hänsyn tagen 
till möjligheterna till ytterligare 
administrativa förenklingar för enskilda 
och företag.

Kommissionen ska överlämna en rapport 
om utvärdering av denna förordning till 
Europaparlamentet och rådet senast [fyra år 
efter denna förordnings ikraftträdande]. 
Rapporten ska även innehålla uppgifter 
om den nationella tillämpningen i de 
olika medlemsstaterna. Kommissionen ska 
vid behov lägga fram lämpliga förslag om 
ändring av denna förordning och 
anpassning av andra unionsrättsakter, 
särskilt med hänsyn tagen till 
möjligheterna till ytterligare administrativa 
förenklingar för enskilda och företag.
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