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KORT BEGRUNDELSE 

 Den 27. januar 2016 offentliggjorde Europa-Kommissionen sit forslag om krav til 

typegodkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, der i 

øjeblikket findes i direktiv 2007/46/EF. 

En omfattende kvalitetskontrol blev foretaget af Unionens typegodkendelsessystem i 2013 

som led i Kommissionens tilsagn i dens CARS 2020-handlingsplan. Resultaterne viste, at selv 

om det nuværende system i vist omfang har nået de politiske mål, er det blevet kritiseret i 

kølvandet på skandalen med Volkswagens manipulering af software. Ordføreren mener, at det 

er vigtigt at styrke EU's typegodkendelsessystem, navnlig ved at etablere passende 

tilsynsmekanismer for at sikre en harmoniseret anvendelse af procedurerne på tværs af 

medlemsstaterne. Desuden er det af afgørende betydning, at lovgivningen fungerer 

gnidningsløst og ikke fører til øget bureaukrati hverken for de nationale administrationer eller 

for industrien.  

En af svaghederne i det nuværende system er forskellen i fortolkningen og strengheden i 

anvendelsen af kravene i medlemsstaterne. Forskelle i fortolkning, der ikke nødvendigvis er i 

ond tro, og gennemførelse af direktiver er et kendt og tilbagevendende fænomen, der 

undergraver det indre marked og skaber usikkerhed for både industrien og forbrugerne. 

Følgerne af disse svagheder er ikke kun en manglende overholdelse, men de giver også 

mulighed for direkte svig og overtrædelse af den eksisterende lovgivning. Vi har nu desværre 

været vidne til flere sådanne tilfælde. For at overkomme disse svagheder har ordføreren lagt 

særlig vægt på gennemførelse af forstærkede tilsynsmekanismer og markedsovervågning.  

Markedsovervågning, dvs. efterfølgende kontrol af køretøjer, efter at de er blevet frigivet på 

markedet, er et svagt punkt i den nuværende lovgivning, og styrkelsen af dette aspekt er et af 

de centrale elementer i dette forslag. De håndhævende myndigheders rolle og ansvar og de 

forholdsregler, der skal træffes, når produkter, der ikke opfylder kravene, er på markedet, er 

blevet defineret, hvilket er en nødvendig forbedring. Ordføreren noterer sig, at 

markedsovervågning kan udføres af nationale myndigheder, men at Kommissionen også har 

en rolle at spille.  

For bedre at tilpasse forordningen til de skiftende forhold i medlemsstaterne foreslår 

ordføreren ændringer til gebyrordningen. Da nogle medlemsstater foretager et begrænset antal 

typegodkendelser, bør midlerne til markedsovervågning ikke være knyttet til 

typegodkendelser, da det risikerer at skabe alvorlige mangler i markedsovervågningen. For at 

sikre lige konkurrencevilkår og en grundig markedsovervågning i hele Unionen skal 

medlemsstaterne oprette gebyrstrukturer, der afspejler medlemsstaternes forhold med hensyn 

til at finansiere markedsovervågningsaktiviteter.  

Der foreslås yderligere præciseringer til finansieringen af markedsovervågningsaktiviteter. Da 

medlemsstaterne skal oprette en gebyrordning for at dække udgifterne til 

markedsovervågning, er det også rimeligt, at udgifterne til markedsovervågningsaktiviteter 

afholdes af markedsovervågningsmyndighederne. 

For reelt at sikre troværdigheden af typegodkendelser skal de revideres af en anden 

typegodkendende myndighed end den udstedende myndighed hvert femte år. Dette vil bidrage 
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til at fjerne forskelle i fortolkningen mellem typegodkendende myndigheder og sikre en 

ensartet anvendelse af lovgivningen. 

Der foreslås også en styrkelse af de typegodkendende myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne og Kommissionens ansvar for at gribe ind i tilfælde af 

manglende overensstemmelse. Klare regler for markedsovervågning kombineret med solide 

sanktioner vil have en stærk og troværdig afskrækkende virkning på fremtidige forsøg på at 

omgå eller overtræde kravene. 

Tekniske tjenester spiller en central rolle for opretholdelse og overholdelse af Unionens høje 

tekniske standarder, sikkerheds- og miljøstandarder. Ordføreren er enig med Kommissionen i, 

at vurdering og overvågning af tekniske tjenester er af afgørende betydning. Da vurderingen 

og overvågningen imidlertid kan foretages af et nationalt akkrediteringsorgan i nogle 

medlemsstater, ønsker ordføreren at sikre, at denne mulighed fortsat findes i fremtiden. 

Vurderingen af overvågningen bør også sikre uafhængigheden af den tekniske tjeneste i 

forhold til fabrikanten. For at sikre omkostningseffektivitet bør tekniske tjenester have 

mulighed for at konkurrere på pris, og derfor anbefales der ikke en fuldstændig afkobling, 

men at der i stedet bør lægges vægt på en solid vurdering og overvågning. 

En anden måde at sikre en harmoniseret, streng fortolkning af lovgivningen er en 

peerevalueringsmekanisme for typegodkendende myndigheder, hvor nationale myndigheder 

udveksler oplysninger og koordinerer deres vurderinger. Typegodkendende myndigheder kan 

dermed lukke eventuelle huller i deres kontroller. For at sikre at disse peerevalueringer ikke 

bliver unødigt byrdefulde og øger omkostningerne, foreslås det imidlertid, at hyppigheden af 

disse peerevalueringer reduceres, medmindre der er grund til at antage, at der oftere er behov 

for en peerevaluering. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 

Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 

følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 43 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

43) "restkøretøj": et køretøj, som indgår 

i en lagerbeholdning, og som på grund af 

ikrafttrædelsen af nye tekniske krav, som 

det ikke er typegodkendt efter, ikke kan 

eller ikke længere kan gøres tilgængeligt 

på markedet, registreres eller ibrugtages. 

43) "restkøretøj": et køretøj, som indgår 

i en lagerbeholdning eller som skal 

færdiggøres, og som på grund af 

ikrafttrædelsen af nye tekniske krav, som 

det ikke er typegodkendt efter, ikke kan 

eller ikke længere kan gøres tilgængeligt 

på markedet, registreres eller ibrugtages. 
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Or. en 

Begrundelse 

Køretøjer kan produceres i flere faser, hvilket der bør tages hensyn til, når restkøretøjer 

defineres. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

markedsovervågningsmyndighederne, hvis 

de finder det nødvendigt og berettiget, har 

ret til at få adgang til de erhvervsdrivendes 

lokaler og til at tage de nødvendige 

stikprøver af køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder 

i forbindelse med 

overensstemmelsesprøvning. 

5. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

markedsovervågningsmyndighederne, hvis 

de finder det nødvendigt og berettiget, har 

adgang til de erhvervsdrivendes lokaler og 

til at tage de nødvendige stikprøver af 

køretøjer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder i forbindelse 

med overensstemmelsesprøvning. De 

stikprøver, der tages til prøvning, betales 

af markedsovervågningsmyndighederne 

til markedspris ved enten at betale 

indkøbsprisen eller lejen afhængig af, 

hvordan de pågældende stikprøver skal 

anvendes. 

Or. en 

Begrundelse 

Gebyrer for markedsovervågning betales på tidspunktet for typegodkendelsen. Hvis det 

tillades, at markedsovervågningsmyndighederne ikke betaler for de stikprøver, der afprøves, 

tvinges fabrikanten til at betale den dobbelte pris. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse prøvninger og eftersyn kan finde sted 

på nye køretøjer leveret af fabrikanterne 

eller de erhvervsdrivende, jf. punkt 2 

Disse prøvninger og eftersyn kan finde sted 

på nye køretøjer, systemer, komponenter 

og separate tekniske enheder, som betales 
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nedenfor. til markedspris ved enten at betale 

indkøbsprisen eller lejen afhængig af, 

hvordan de pågældende køretøjer, 

systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder skal anvendes. 

Or. en 

Begrundelse 

Gebyrer for markedsovervågning betales på tidspunktet for typegodkendelse. Hvis det 

tillades, at markedsovervågningsmyndighederne ikke betaler for de stikprøver, der afprøves, 

tvinges fabrikanten til at betale den dobbelte pris. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fabrikanter, der er indehavere af 

typegodkendelser, eller erhvervsdrivende 

skal på anmodning forelægge 

Kommissionen et statistisk relevant antal 

producerede køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder 

udvalgt af Kommissionen, som er 

repræsentative for de køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder, 

der kan markedsføres i henhold til de 

pågældende typegodkendelser. Disse 

køretøjer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder, indgives til 

prøvning på det tidspunkt og sted, og i den 

periode, som Kommissionen måtte ønske. 

2. Fabrikanter, der er indehavere af 

typegodkendelser, eller erhvervsdrivende 

skal på anmodning forelægge 

Kommissionen et statistisk relevant antal 

producerede køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder 

udvalgt af Kommissionen, som er 

repræsentative for de køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder, 

der kan markedsføres i henhold til de 

pågældende typegodkendelser. Disse 

køretøjer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder, indgives til 

prøvning på det tidspunkt og sted, og i den 

periode, som Kommissionen måtte ønske. 

De stikprøver af køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske 

enheder, der leveres til prøvning, betales 

af Kommissionen til markedspris ved 

enten at betale indkøbsprisen eller lejen 

afhængig af, hvordan de pågældende 

stikprøver skal anvendes. 

Or. en 
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Begrundelse 

Gebyrer for markedsovervågning betales på tidspunktet for typegodkendelse. Hvis det 

tillades, at markedsovervågningsmyndighederne eller Kommissionen ikke betaler for de 

stikprøver, der afprøves, tvinges fabrikanten til at betale den dobbelte pris. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Køretøjsfabrikanterne skal 

offentliggøre de data, der er nødvendige 

med henblik på verifikation af 

overholdelsen ved tredjepart. 

Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter med henblik på at 

fastlægge, hvilke data der skal 

offentliggøres, og betingelserne for en 

sådan offentliggørelse, såfremt der tages 

hensyn til beskyttelse af 

forretningshemmeligheder og beskyttelse 

af personoplysninger i henhold til EU-

retten og national lovgivning. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren som omhandlet 

i artikel 87, stk. 2. 

4. Køretøjsfabrikanterne skal gøre de 

data, der er nødvendige med henblik på 

verifikation af overholdelsen ved 

markedsovervågningsmyndighederne og 

Kommissionen, tilgængelige. 

Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter med henblik på at 

fastlægge, hvilke data der skal gøres 

tilgængelige, og betingelserne for dette, 

såfremt der tages hensyn til beskyttelse af 

forretningshemmeligheder og beskyttelse 

af personoplysninger i henhold til EU-

retten og national lovgivning. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren som omhandlet i 

artikel 87, stk. 2. 

Or. en 

Begrundelse 

Data bør gøres tilgængelige for de relevante parter for at sikre, at der kan foretages en 

tilstrækkelig prøvning. Det er dog også afgørende at bevare fortrolighed og sikre intellektuel 

ejendom. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis en distributør finder, at et 

køretøj, et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhed ikke er i 

1. Hvis en distributør finder, at et 

køretøj, et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhed ikke er i 
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overensstemmelse med kravene i denne 

forordning, må han ikke tilgængeliggøre 

køretøjet på markedet, registrere køretøjet 

eller ibrugtage køretøjet, systemet, 

komponenten eller den separate tekniske 

enhed, før den eller det er blevet bragt i 

overensstemmelse. 

overensstemmelse med kravene i denne 

forordning, skal han underrette 

fabrikanten og den relevante 

markedsovervågningsmyndighed herom. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er afgørende, at der gribes hurtigt ind, hvis der er mistanke om manglende overholdelse. 

Derfor bør en distributør, der har mistanke om dette, underrette fabrikanten og 

markedsovervågningsmyndighederne på et tidligt stadium. Samtidig bør distributørernes 

ansvar være forholdsmæssigt, eftersom tiltag kan medføre erstatningsansvar over for 

fabrikanterne. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne udarbejder en 

national gebyrstruktur, som skal dække 

omkostningerne til deres 

typegodkendelses- og 

markedsovervågningsaktiviteter samt til 

typegodkendelsesprøvning og prøvning af 

produktionens overensstemmelse og 

inspektioner, der udføres af de tekniske 

tjenester, som de har udpeget. 

1. Medlemsstaterne udarbejder en 

national gebyrstruktur, som skal dække 

omkostningerne til deres 

typegodkendelses- og 

markedsovervågningsaktiviteter. 

Or. en 

Begrundelse 

Da omfanget af typegodkendelser varierer mellem medlemsstaterne, er det ikke 

hensigtsmæssigt at knytte finansieringen af markedsovervågningen til typegodkendelser, da 

dette kan føre til, at markedsovervågningen bliver underfinansieret. I stedet bør 

medlemsstaterne frit selv kunne oprette gebyrordninger for at sikre de nødvendige midler. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De nationale gebyrer opkræves fra 

fabrikanter, som har ansøgt om 

typegodkendelse i den pågældende 

medlemsstat. Gebyrer må ikke opkræves 

direkte af de tekniske tjenester. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Da omfanget af typegodkendelser varierer mellem medlemsstaterne, er det ikke 

hensigtsmæssigt at knytte finansieringen af markedsovervågningen til typegodkendelser, da 

dette kan føre til, at markedsovervågningen bliver underfinansieret. I stedet bør 

medlemsstaterne frit selv kunne oprette gebyrordninger for at sikre de nødvendige midler. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den nationale gebyrstruktur skal 

også dække udgifterne til 

verifikationsinspektioner og -prøvninger 

af overholdelsen gennemført af 

Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 9. Disse bidrag betragtes som 

eksterne formålsbestemte indtægter for 

Den Europæiske Unions almindelige 

budget i henhold til artikel 21, stk. 4, i 

finansforordningen26. 

udgår 

__________________  

26Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2015 om de finansielle 

regler vedrørende Unionens almindelige 

budget og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 

(EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1-96). 
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Or. en 

Begrundelse 

De midler, der er nødvendige for Kommissionens aktiviteter, bør findes i EU's budget. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter med henblik på 

at fastlægge det supplerende beløb, der er 

omhandlet i stk. 3, som skal anvendes på 

de nationale gebyrer, der er omhandlet i 

stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren 

som omhandlet i artikel 87, stk. 2. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

De midler, der er nødvendige for Kommissionens aktiviteter, bør findes i EU's budget. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gyldighedens ophør Periodiske revisioner og gyldighedens 

ophør 

Or. en 

Begrundelse 

Ved at fastsætte en tidsfrist for typegodkendelser bestemmer Kommissionen faktisk 

køretøjsmodellers livscyklus. I dag har mange modeller en længere livscyklus, og derfor 

foreslås der et system med revisioner for at sikre, at unødvendigt bureaukrati undgås. 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Typegodkendelse af køretøjer, 

systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder, der skal udstedes for en 

begrænset periode på 5 år uden mulighed 

for forlængelse. Udløbsdatoen angives i 

typegodkendelsesattesten. Efter udløbet af 

den typegodkendelsesattest kan den 

fornyes efter ansøgning fra fabrikanten, 

og kun hvis den godkendende myndighed 

har verificeret, at typen af køretøj, system, 

komponent og separat teknisk enhed 

opfylder alle kravene i de relevante 

retsakter for nye køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske 

enheder af den pågældende type. 

1. Typegodkendelse af køretøjer skal 

revideres efter en periode på fem år efter 

deres første godkendelse eller sidste 

revision. Revisionen skal foretages af en 

anden typegodkendende myndighed end 
den, der udstedte godkendelsen. 

Revisionen af typegodkendelsesattesten 

skal omfatte den typegodkendende 

myndigheds verifikation af, at typen af 

køretøj, system, komponent og separat 

teknisk enhed opfylder alle kravene i de 

relevante retsakter, der finder anvendelse 

på alle nye køretøjer af denne type på det 

pågældende tidspunkt. 

Or. en 

Begrundelse 

Ved at fastsætte en tidsfrist for typegodkendelser bestemmer Kommissionen faktisk 

køretøjsmodeller levetid. I dag har mange modeller en længere livscyklus, og derfor foreslås 

der et system med revisioner for at sikre, at unødvendigt bureaukrati undgås. For at sikre 

ensartet anvendelse af lovgivningen i hele Unionen skal typegodkendelsen desuden revideres 

af en anden typegodkendende myndighed end den, der udstedte godkendelsen. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hvis myndigheden, der foretager 

revisionen omtalt i stk. 1, konstaterer 

uregelmæssigheder eller tilfælde af 

manglende overholdelse, skal den i givet 

fald straks gennemføre korrigerende 

foranstaltninger. 

Or. en 
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Begrundelse 

Ved at fastsætte en tidsfrist for typegodkendelser bestemmer Kommissionen faktisk 

køretøjsmodeller levetid. I dag har mange modeller en længere livscyklus, og derfor foreslås 

der et system med revisioner for at sikre, at unødvendigt bureaukrati undgås. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En EU-typegodkendelse af et 

køretøj bliver ugyldig før udløbsdatoen i 

følgende tilfælde: 

2. En EU-typegodkendelse af et 

køretøj bliver ugyldig i et af følgende 

tilfælde: 

Or. en 

Begrundelse 

Ved at fastsætte en tidsfrist for typegodkendelser bestemmer Kommissionen faktisk 

køretøjsmodellers livscyklus. I dag har mange modeller en længere livscyklus, og derfor 

foreslås der et system med revisioner for at sikre, at unødvendigt bureaukrati undgås. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis en EU-typegodkendelsesattest 

for en type køretøj, system, komponent 

eller separat teknisk enhed er ved at blive 

ugyldig, skal fabrikanten straks 

underrette den godkendende myndighed, 

der har meddelt EU-typegodkendelsen, 

herom. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Ved at fastsætte en tidsfrist for typegodkendelser bestemmer Kommissionen faktisk 

køretøjsmodellers livscyklus. I dag har mange modeller en længere livscyklus, og derfor 

foreslås der et system med revisioner for at sikre, at unødvendigt bureaukrati undgås. 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Efter modtagelsen af den underretning, 

der er indsendt af fabrikanten, skal den 

godkendende myndighed, der har meddelt 

EU-typegodkendelsen, hvor det er relevant, 

straks meddele de godkendende 

myndigheder i de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen alle relevante oplysninger 

om tilgængeliggørelse på markedet, 

registrering eller ibrugtagning af køretøjer. 

Den godkendende myndighed, der har 

meddelt eller revideret EU-

typegodkendelsen, hvor det er relevant, 

skal straks meddele de godkendende 

myndigheder i de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen alle relevante oplysninger 

om tilgængeliggørelse på markedet, 

registrering eller ibrugtagning af køretøjer. 

Or. en 

Begrundelse 

Ved at fastsætte en tidsfrist for typegodkendelser bestemmer Kommissionen faktisk 

køretøjsmodeller levetid. I dag har mange modeller en længere livscyklus, og derfor foreslås 

der et system med revisioner for at sikre, at unødvendigt bureaukrati undgås. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De godkendende myndigheder i de af 

fabrikanten angivne medlemsstater skal 

inden tre måneder efter modtagelsen af de 

i stk. 2 omhandlede dokumenter, beslutte, 

om de accepterer typegodkendelsen eller 

ej. 

De godkendende myndigheder i de af 

fabrikanten angivne medlemsstater skal 

inden 60 dage efter modtagelsen af de i stk. 

2 omhandlede dokumenter, beslutte, om de 

accepterer typegodkendelsen eller ej. 

Or. en 

Begrundelse 

I den nuværende lovgivning fastsættes 60 dage, og Kommissionen har ikke forelagt nogen 

argumenter for, hvorfor tidsfristen burde ændres. 
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Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Stk. 1 finder anvendelse på 

komplette køretøjer i en periode på 12 

måneder fra den dato, hvor EU-

typegodkendelsen blev ugyldig, og på 

færdiggjorte komplette køretøjer i en 

periode på 18 måneder fra denne dato. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Da dette spørgsmål typisk kun opstår for enkelte eller meget få køretøjer, hvor registreringen 

af forskellige årsager ikke fandt sted, ville det derfor være unødvendigt bureaukratisk at 

begrænse fristen for registrering af restkøretøjer. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Typeattesten for de køretøjer, der 

tilgængeliggøres på markedet, registreres 

eller ibrugtages i overensstemmelse med 

denne artikel, skal indeholde en særlig 

påtegning, der angiver, at disse køretøjer 

er restkøretøjer, samt den dato, indtil 

hvilken disse køretøjer kan 

tilgængeliggøres på markedet, registreres 

eller ibrugtages i Unionen. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det er ikke muligt på produktionstidspunktet at vide, hvorvidt et køretøj vil være et 

restkøretøj. 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis Kommissionen anser den 

nationale foranstaltning for at være 

berettiget, skal samtlige medlemsstater 

træffe de nødvendige foranstaltninger til 

at sikre, at det ikke-overensstemmende 

køretøj, det ikke-overensstemmende 

system, den ikke-overensstemmende 

komponent eller den ikke-

overensstemmende separate tekniske enhed 

trækkes tilbage fra deres marked, og 

underrette Kommissionen herom. Hvis 

Kommissionen finder, at den nationale 

foranstaltning ikke er berettiget, ophæver 

den pågældende medlemsstat 

foranstaltningen eller tilpasser den i 

overensstemmelse Kommissionens 

afgørelse, jf. stk. 1. 

2. Hvis Kommissionen anser den 

nationale foranstaltning for at være 

berettiget, skal samtlige medlemsstater 

sikre, at det ikke-overensstemmende 

køretøj, det ikke-overensstemmende 

system, den ikke-overensstemmende 

komponent eller den ikke-

overensstemmende separate tekniske enhed 

er genstand for den samme foranstaltning 

på deres marked, og underrette 

Kommissionen herom. Hvis 

Kommissionen finder, at den nationale 

foranstaltning ikke er berettiget, ophæver 

den pågældende medlemsstat 

foranstaltningen eller tilpasser den i 

overensstemmelse Kommissionens 

afgørelse, jf. stk. 1. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at sikre, at de foranstaltninger, der træffes, er ensartede, og da tilbagetrækning 

ikke er den eneste mulighed, bør dette præciseres. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når køretøjer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske 

enheder, som er ledsaget af en typeattest 

eller forsynet med et godkendelsesmærke, 

ikke er i overensstemmelse med den 

godkendte type eller ikke er i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning eller blev godkendt på grundlag 

af ukorrekte data, kan de godkendende 

1. Når køretøjer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske 

enheder, som er ledsaget af en typeattest 

eller forsynet med et godkendelsesmærke, 

ikke er i overensstemmelse med den 

godkendte type eller ikke er i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning eller blev godkendt på grundlag 

af ukorrekte data, skal de godkendende 
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myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne eller 

Kommissionen træffe de fornødne 

restriktive foranstaltninger i 

overensstemmelse med artikel 21 

forordning (EF) nr. 765/2008 til at forbyde 

eller begrænse tilgængeliggørelse på 

markedet, registrering eller ibrugtagning på 

markedet af ikke-overensstemmende 

køretøjer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheder, eller til at 

trække dem tilbage fra markedet eller 

tilbagekalde dem, herunder inddragelse af 

typegodkendelsen ved den godkendende 

myndighed, der har udstedt EU-

typegodkendelsen, indtil den pågældende 

erhvervsdrivende har truffet alle relevante 

foranstaltninger til at sikre, at køretøjer, 

systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheder, bringes i 

overensstemmelse. 

myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne eller 

Kommissionen træffe de fornødne 

restriktive foranstaltninger i 

overensstemmelse med artikel 21 

forordning (EF) nr. 765/2008 til at forbyde 

eller begrænse tilgængeliggørelse på 

markedet, registrering eller ibrugtagning på 

markedet af ikke-overensstemmende 

køretøjer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheder, eller til at 

trække dem tilbage fra markedet eller 

tilbagekalde dem, herunder inddragelse af 

typegodkendelsen ved den godkendende 

myndighed, der har udstedt EU-

typegodkendelsen, indtil den pågældende 

erhvervsdrivende har truffet alle relevante 

foranstaltninger til at sikre, at de 

pågældende køretøjer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske 

enheder, bringes i overensstemmelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør ikke være nogen uklarhed med hensyn til forpligtelsen til at træffe foranstaltninger i 

tilfælde af manglende overensstemmelse. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 54 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis en godkendende myndighed 

eller markedsovervågningsmyndighed 

finder, at køretøjer, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheder ikke er i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller at der er meddelt typegodkendelse på 

grundlag af ukorrekte oplysninger eller, at 

køretøjer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheder, som er ledsaget 

af en typeattest eller forsynet med et 

godkendelsesmærke, ikke er i 

overensstemmelse med den godkendte 

1. Hvis en godkendende myndighed 

eller markedsovervågningsmyndighed 

finder, at køretøjer, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheder ikke er i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller at der er meddelt typegodkendelse på 

grundlag af ukorrekte oplysninger eller, at 

køretøjer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheder, som er ledsaget 

af en typeattest eller forsynet med et 

godkendelsesmærke, ikke er i 

overensstemmelse med den godkendte 
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type, kan den træffe enhver restriktiv 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

artikel 53, stk. 1. 

type, skal den træffe enhver restriktiv 

foranstaltning i overensstemmelse med 

artikel 53, stk. 1. 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør ikke være nogen uklarhed med hensyn til forpligtelsen til at træffe foranstaltninger i 

tilfælde af manglende overensstemmelse. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 69 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En godkendende myndighed kan til 

enhver tid på eget initiativ, på grundlag af 

en klage eller på grundlag af en vurdering 

foretaget af en teknisk tjeneste kontrollere, 

om en fabrikant overholder artikel 65-70 

og betingelserne i attesten om adgang til 

OBD-informationer og reparations- og 

vedligeholdelsesinformationer om 

køretøjer i tillæg 1 til bilag XVIII. 

1. Den godkendende myndighed kan 

til enhver tid på eget initiativ, på grundlag 

af en klage eller på grundlag af en 

vurdering foretaget af en teknisk tjeneste 

kontrollere, om en fabrikant overholder 

artikel 65-70 og betingelserne i attesten om 

adgang til OBD-informationer og 

reparations- og 

vedligeholdelsesinformationer om 

køretøjer i tillæg 1 til bilag XVIII. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre et sammenhængende og strømlinet system bør kun den myndighed, som meddelte 

typegodkendelse af køretøjet, have ret til at verificere fabrikantens overholdelse af 

forpligtelsen til at give adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 69 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en godkendende myndighed 

konstaterer, at fabrikanten ikke har opfyldt 

sine forpligtelser med hensyn til adgang til 

OBD-informationer og reparations- og 

Hvis den godkendende myndighed 

konstaterer, at fabrikanten ikke har opfyldt 

sine forpligtelser med hensyn til adgang til 

OBD-informationer og reparations- og 
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vedligeholdelsesinformationer om 

køretøjer, skal den godkendende 

myndighed, der har meddelt den relevante 

typegodkendelse, træffe passende 

foranstaltninger for at afhjælpe situationen. 

vedligeholdelsesinformationer om 

køretøjer, skal den træffe passende 

foranstaltninger for at afhjælpe situationen. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre et sammenhængende og strømlinet system bør kun den myndighed, som meddelte 

typegodkendelse af køretøjet, have ret til at verificere fabrikantens overholdelse af 

forpligtelsen til at give adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne kan beslutte, at 

vurderingen og overvågningen af tekniske 

tjenester og i givet fald 

underentreprenører eller 

dattervirksomheder af disse tekniske 

tjenester skal gennemføres af et nationalt 

akkrediteringsorgan i henhold til og i 

overensstemmelse med forordning (EF) 

nr. 765/2008. 

Or. en 

Begrundelse 

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, 

at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt 

akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 8 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den typegodkendende myndighed skal 

hvert andet år peerevalueres af to 

Den typegodkendende myndighed skal 

hvert femte år peerevalueres af to 
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typegodkendende myndigheder i andre 

medlemsstater. 

typegodkendende myndigheder i andre 

medlemsstater. 

Or. en 

Begrundelse 

Typegodkendende myndigheder varierer i størrelse, og de enkelte myndigheder risikerer at 

blive udsat for en uforholdsmæssig tung administrativ byrde, hvis hyppigheden af 

peerevaluering af andre typegodkendende myndigheder er for høj. For at kompensere for den 

lavere hyppighed bør Kommissionen have beføjelse til at iværksætte peerevalueringer, hvis 

der er grund til at tro, at det er nødvendigt. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 8 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen kan iværksætte 

peerevalueringer af en typegodkendende 

myndighed hyppigere, hvis der er grund 

til at tro, at det er nødvendigt med 

yderligere evalueringer af denne 

typegodkendende myndighed 

Or. en 

Begrundelse 

Typegodkendende myndigheder varierer i størrelse, og de enkelte myndigheder risikerer at 

blive udsat for en uforholdsmæssig tung administrativ byrde, hvis hyppigheden af 

peerevaluering af andre typegodkendende myndigheder er for høj. For at kompensere for den 

lavere hyppighed bør Kommissionen have beføjelse til at iværksætte peerevalueringer, hvis 

der er grund til at tro, at det er nødvendigt. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 74 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En teknisk tjeneste skal være i 

stand til at udføre alle de aktiviteter, som 

den ansøger om at blive udpeget i 

overensstemmelse med artikel 72, stk. 1. 

1. En teknisk tjeneste skal være i 

stand til at udføre alle de aktiviteter, som 

den ansøger om at blive udpeget i 

overensstemmelse med artikel 72, stk. 1. 
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Den skal over for den typegodkendende 

myndighed påvise følgende: 

Den skal over for den typegodkendende 

myndighed eller i tilfælde af akkreditering 

over for det nationale 

akkrediteringsorgan påvise følgende: 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis vurderingen foretages af et nationalt akkrediteringsorgan, skal den tekniske tjeneste 

påvise sin kompetence over for dette organ. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 75 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Tekniske tjenester kan, med 

samtykke fra deres udpegende 

typegodkendende myndighed, give nogle 

af de kategorier af aktiviteter, som de er 

udpeget til at udføre i henhold til artikel 72, 

stk. 1, i underentreprise eller lade dem 

udføre af en dattervirksomhed. 

1. Tekniske tjenester kan, med 

samtykke fra deres udpegende 

typegodkendende myndighed eller i 

tilfælde af akkreditering fra det nationale 

akkrediteringsorgan, give nogle af de 

kategorier af aktiviteter, som de er udpeget 

til at udføre i henhold til artikel 72, stk. 1, i 

underentreprise eller lade dem udføre af en 

dattervirksomhed. 

Or. en 

Begrundelse 

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, 

at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt 

akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 75 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en teknisk tjeneste giver 

bestemte opgaver i forbindelse med de 

kategorier af aktiviteter, som den er 

udpeget til at udføre, i underentreprise eller 

2. Hvis en teknisk tjeneste giver 

bestemte opgaver i forbindelse med de 

kategorier af aktiviteter, som den er 

udpeget til at udføre, i underentreprise eller 
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anvender en dattervirksomhed til disse 

opgaver, skal den sikre, at 

underentreprenøren eller 

dattervirksomheden opfylder kravene i 

artikel 73 og 74, og den skal oplyse den 

typegodkendende myndighed herom. 

anvender en dattervirksomhed til disse 

opgaver, skal den sikre, at 

underentreprenøren eller 

dattervirksomheden opfylder kravene i 

artikel 73 og 74, og skal oplyse den 

typegodkendende myndighed eller i 

tilfælde af akkreditering det nationale 

akkrediteringsorgan herom. 

Or. en 

Begrundelse 

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, 

at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt 

akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 75 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Tekniske tjenester skal kunne stille 

de relevante dokumenter vedrørende 

vurderingen af underentreprenørens eller 

dattervirksomhedens kvalifikationer og det 

arbejde, som disse har udført, til rådighed 

for den typegodkendende myndighed. 

4. Tekniske tjenester skal kunne stille 

de relevante dokumenter vedrørende 

vurderingen af underentreprenørens eller 

dattervirksomhedens kvalifikationer og det 

arbejde, som disse har udført, til rådighed 

for den typegodkendende myndighed eller 

i tilfælde af akkreditering for det 

nationale akkrediteringsorgan. 

Or. en 

Begrundelse 

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, 

at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt 

akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Før den udpeger en teknisk tjeneste, 

vurderer den typegodkendende myndighed 

tjenesten i overensstemmelse med en 

vurderingstjekliste, som mindst omfatter de 

krav, der er opført i tillæg 2 til bilag V. 

Vurderingen skal omfatte en vurdering på 

stedet hos den ansøgende tekniske tjeneste, 

og, hvor det er relevant, hos datterselskaber 

eller underentreprenører i eller uden for 

Unionen. 

Før den udpeger en teknisk tjeneste, 

vurderer den typegodkendende myndighed 

eller i tilfælde af akkreditering det 

nationale akkrediteringsorgan tjenesten i 

overensstemmelse med en 

vurderingstjekliste, som mindst omfatter de 

krav, der er opført i tillæg 2 til bilag V. 

Vurderingen skal omfatte en vurdering på 

stedet hos den ansøgende tekniske tjeneste, 

og, hvor det er relevant, hos datterselskaber 

eller underentreprenører i eller uden for 

Unionen. 

Or. en 

Begrundelse 

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, 

at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt 

akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Repræsentanter for de typegodkendende 

myndigheder i mindst to andre 

medlemsstater skal i koordination med den 

typegodkendende myndighed i den 

medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske 

tjeneste er etableret, og sammen med en 

repræsentant for Kommissionen, danne et 

fælles vurderingshold og deltage i 

vurderingen af den ansøgende tekniske 

tjeneste, herunder vurderingen på stedet. 

Den udpegende typegodkendende 

myndighed i den medlemsstat, hvor den 

ansøgende tekniske tjeneste er etableret, 

skal give disse repræsentanter rettidig 

adgang til de dokumenter, der er 

nødvendige for at vurdere den ansøgende 

tekniske tjeneste. 

Repræsentanter for de typegodkendende 

myndigheder i mindst to andre 

medlemsstater, der er kompetente til at 

vurdere tekniske tjenester, skal i 

koordination med den typegodkendende 

myndighed eller i tilfælde af akkreditering 

med det nationale akkrediteringsorgan i 

den medlemsstat, hvor den ansøgende 

tekniske tjeneste er etableret, og sammen 

med en repræsentant for Kommissionen, 

danne et fælles vurderingshold og deltage i 

vurderingen af den ansøgende tekniske 

tjeneste, herunder vurderingen på stedet. 

Den udpegende typegodkendende 

myndighed eller i tilfælde af akkreditering 

det nationale akkrediteringsorgan i den 

medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske 
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tjeneste er etableret, skal give disse 

repræsentanter rettidig adgang til de 

dokumenter, der er nødvendige for at 

vurdere den ansøgende tekniske tjeneste. 

Or. en 

Begrundelse 

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, 

at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt 

akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 77 – stk. 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

11. Gyldigheden af udpegelsen af 

tekniske tjenester skal være begrænset til 

en periode på højst fem år. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

En løbende overvågning indføres i artikel 80, og vurderingen skal mindst gennemføres hver 

30. måned. Det er vigtigt ikke at pålægge de tekniske tjenester eller medlemsstaternes 

myndigheder unødvendige administrative byrder eller omkostninger. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den typegodkendende myndighed skal 

løbende overvåge de tekniske tjenester for 

at sikre overensstemmelse med kravene i 

artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 

2 til bilag V. 

Den typegodkendende myndighed eller i 

tilfælde af akkreditering det nationale 

akkrediteringsorgan skal løbende 

overvåge de tekniske tjenester for at sikre 

overensstemmelse med kravene i artikel 

72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til 

bilag V. 
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Or. en 

Begrundelse 

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, 

at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt 

akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tekniske tjenester skal på anmodning 

forelægge alle de relevante oplysninger og 

dokumenter, der er nødvendige for, at den 

pågældende typegodkendende myndighed 

kan verificere overholdelsen af disse krav. 

Tekniske tjenester skal på anmodning 

forelægge alle de relevante oplysninger og 

dokumenter, der er nødvendige for, at den 

pågældende typegodkendende myndighed 

eller i tilfælde af akkreditering det 

nationalt akkrediteringsorgan kan 

verificere overholdelsen af disse krav. 

Or. en 

Begrundelse 

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, 

at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt 

akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tekniske tjenester skal straks underrette 

den typegodkendende myndighed om 

eventuelle ændringer, navnlig for så vidt 

angår personale, faciliteter, 

dattervirksomheder eller 

underentreprenører, som kan påvirke 

overensstemmelsen med de krav, der er 

fastsat i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og 

i tillæg 2 til bilag V, eller deres evne til at 

udføre 

Tekniske tjenester skal straks underrette 

den typegodkendende myndighed eller i 

tilfælde af akkreditering det nationale 

akkrediteringsorgan om eventuelle 

ændringer, navnlig for så vidt angår 

personale, faciliteter, dattervirksomheder 

eller underentreprenører, som kan påvirke 

overensstemmelsen med de krav, der er 

fastsat i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og 

i tillæg 2 til bilag V, eller deres evne til at 



 

PA\1098738DA.doc 25/26 PE585.489v01-00 

 DA 

overensstemmelsesvurderingsopgaver, der 

vedrører de køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder, 

for hvilke de er blevet udpeget. 

udføre 

overensstemmelsesvurderingsopgaver, der 

vedrører de køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder, 

for hvilke de er blevet udpeget. 

Or. en 

Begrundelse 

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, 

at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt 

akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 80 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Fem år efter notifikationen af en 

teknisk tjeneste, og hvert femte år derefter 

gennemføres en vurdering for at afgøre, 

om den tekniske tjeneste fortsat opfylder 

de krav, der er fastsat i artikel 72-76, i 

artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V, af 

den typegodkendende myndighed i den 

medlemsstat, hvor den tekniske tjeneste er 

oprettet, og et fælles vurderingshold 

udpeget efter proceduren i artikel 77, stk. 

1-4. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Ordningen for løbende overvågning og de regelmæssige vurderinger, som foreskrives i denne 

artikel, fjerner behovet for femårige cyklusser, og for at sikre at lovgivningen ikke medfører 

unødvendig bureaukrati, bør bestemmelsen udgå. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 90 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De administrative bøder skal indgå 

som indtægter for Den Europæiske Unions 

almindelige budget. 

3. De administrative bøder skal indgå 

som indtægter for Den Europæiske Unions 

almindelige budget og skal reducere 

andelen af medlemsstaternes bidrag på 

grundlag af bruttonationalindkomsten 

(BNI) til Unionens budget. 

Or. en 

Begrundelse 

Administrative bøder bør ikke lægges oven i EU's budget. I stedet skal de bruges til at 

reducere andelen af BNI-bidragene fra medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 91 – stk. 1 – nr. 6 

Forordning (EF) nr. 715/2007 

Artikel 11a – stk. 1 – nr. b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) værdierne for CO2-emissioner og 

brændstofforbrug, som er fastlagt i den 

gældende prøvningsprocedure, er 

repræsentative for målte emissioner under 

faktiske kørselsforhold. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det kan være meget vanskeligt at sammenligne værdier fra typegodkendelsen for CO2-

emissioner og brændstofforbrug fra RDE-prøvningen, idet RDE-prøvninger på veje kan 

afvige fra gang til gang. Jeg opfordrer Kommissionen til at redegøre for, hvordan 

integreringen af RDE kunne foretages, samtidigt med at procedurens troværdighed sikres, og 

hvis dette ikke kan gøres, bør denne bestemmelse fjernes fra forslaget. 

 

 

 

 

 

 


