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KORTFATTAD MOTIVERING 

Kommissionen offentliggjorde den 27 januari 2016 sitt förslag till krav för typgodkännande 

och marknadstillsyn för motorfordon och släpfordon till dessa fordon som för närvarande 

fastställs i direktiv 2007/46/EG. 

I enlighet med kommissionens åtaganden i handlingsplanen Cars 2020 kontrollerades alla 

delar av ändamålsenligheten i EU:s typgodkännandesystem 2013. Kontrollen visade att även 

om det nuvarande systemet till viss del har uppfyllt de politiska målen har det kritiserats starkt 

i kölvattnet av skandalen med Volkswagens manipulering av programvaran. Det är viktigt att 

EU:s typgodkännandesystem stärks, särskilt genom lämpliga tillsynsmekanismer för en 

harmoniserad tillämpning av förfarandena i medlemsstaterna. Det är också viktigt att 

lagstiftningen fungerar smidigt och inte leder till ökad byråkrati varken för de nationella 

myndigheterna eller för industrin.  

En svaghet i det nuvarande systemet är att olika medlemsstater tolkar kraven olika och 

tillämpar dem olika strängt. Olika tolkningar, inte nödvändigtvis i ond tro, och olika 

införlivanden av direktiv är en välkänd och vanligt förekommande företeelse, som 

undergräver den inre marknaden och skapar osäkerhet för både industrin och konsumenterna. 

En konsekvens av svagheterna är bristande överensstämmelse, men också att det skapas 

utrymme för direkt fusk och brott mot befintlig lagstiftning. Tyvärr har vi nu sett flera sådana 

fall. För att råda bot på svagheterna fäster jag särskild vikt vid starkare tillsynsmekanismer 

och marknadstillsyn.  

Marknadstillsyn, meningsfulla efterhandskontroller av fordon sedan de släppts ut på 

marknaden, är en svag punkt i den nuvarande lagstiftningen och en starkare marknadstillsyn 

är en central del i detta förslag. Tillsynsmyndigheternas roll och ansvar och vilka åtgärder 

som ska vidtas när produkter som finns på marknaden inte uppfyller kraven fastställs, vilket 

är en nödvändig förbättring. Jag konstaterar att marknadstillsyn kan utföras av de nationella 

tillsynsmyndigheterna men att kommissionen också har en uppgift att fylla.  

För att bättra anpassa förordningen till de olika förhållandena i medlemsstaterna föreslår jag 

ändringar i avgiftssystemen. Eftersom vissa medlemsstater utfärdar ett begränsat antal 

typgodkännanden bör finansieringen av marknadstillsynen inte kopplas till typgodkännanden, 

eftersom man därigenom riskerar att skapa allvarliga luckor i marknadstillsynen. För att 

säkerställa lika villkor och grundlig marknadstillsyn i unionen bör medlemsstaterna införa 

avgifter som avspeglar medlemsstaternas villkor för att finansiera marknadstillsynen.  

Ytterligare förtydliganden om finansieringen av marknadstillsynen föreslås. Med tanke på att 

medlemsstaterna ska inrätta ett avgiftssystem för att täcka kostnaderna för marknadstillsynen 

är det också rimligt att marknadstillsynsmyndigheterna står för kostnaderna för 

marknadstillsynen.  

För att typgodkännandena verkligen ska vara tillförlitliga ska de granskas av en annan 

typgodkännandemyndighet än den utfärdande myndigheten vart femte år. Detta kommer att 

bidra till att undanröja typgodkännandemyndigheternas olika tolkningar och säkerställa en 

enhetlig tillämpning av lagstiftningen. 
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Att godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna ska stärkas och att kommissionen ska 

ansvara för att vidta åtgärder om kraven inte uppfylls föreslås också. Tydlig lagstiftning om 

marknadstillsyn tillsammans med robusta sanktioner ska på ett kraftfullt och trovärdigt sätt 

avskräcka från framtida försök att kringgå eller åsidosätta kraven. 

Tekniska tjänster har stor betydelse för att upprätthålla och uppfylla unionens höga teknik-, 

säkerhets- och miljöstandarder. Jag håller med kommissionen om att det är absolut 

nödvändigt med bedömning och tillsyn av tekniktjänster. Eftersom bedömningen och 

tillsynen får göras av ett nationellt ackrediteringsorgan i vissa medlemsstater vill jag 

säkerställa att möjligheten fortfarande finns i framtiden. Bedömningen av tillsynen bör också 

säkerställa att den tekniska tjänsten är oberoende av tillverkaren. För att säkerställa 

kostnadseffektivitet bör tekniska tjänster få konkurrera på prisbasis och därför 

rekommenderas inte ett fullständigt frikopplande, utan fokus bör ligga på robust bedömning 

och tillsyn.  

Ett annat sätt att säkerställa en harmoniserad och strikt tolkning av lagstiftningen är en 

mekanism för kollegial utvärdering av typgodkännandemyndigheter, där de nationella 

myndigheterna utbyter information och samordnar sina bedömningar. Därigenom kan 

typgodkännandemyndigheter undanröja skillnaderna i kontrollerna. För att de kollegiala 

utvärderingarna inte ska bli onödigt betungande och driva upp kostnaderna föreslås dock att 

de kollegiala utvärderingarna görs mera sällan om det inte finns anledning att tro att en 

kollegial utvärdering behövs oftare. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 

marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande 

ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 – led 43 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(43) fordon i slutserier: fordon som finns 

i lager och som på grund av att nya 

tekniska krav trätt i kraft enligt vilka det 

inte har typgodkänts, inte kan eller inte 

längre kan tillhandahållas på marknaden, 

registreras eller tas i bruk. 

(43) fordon i slutserier: fordon som finns 

i lager eller som ska byggas färdigt och 

som på grund av att nya tekniska krav trätt 

i kraft enligt vilka det inte har typgodkänts, 

inte kan eller inte längre kan 

tillhandahållas på marknaden, registreras 

eller tas i bruk.  

Or. en 

Motivering 

Fordon kan byggas i många steg vilket bör beaktas i definitionen av fordon i slutserier. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Medlemsstaterna ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att se till att 

marknadstillsynsmyndigheterna, när de 

anser det nödvändigt och motiverat, har 

rätt att gå in i de ekonomiska aktörernas 

lokaler och ta nödvändiga stickprov av 

fordon, system, komponenter och separata 

tekniska enheter för 

överensstämmelseprovning. 

5. Medlemsstaterna ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att se till att 

marknadstillsynsmyndigheterna, när de 

anser det nödvändigt och motiverat, går in 

i de ekonomiska aktörernas lokaler och tar 

nödvändiga stickprov av fordon, system, 

komponenter och separata tekniska enheter 

för överensstämmelseprovning. De 

stickprov som tas för provning ska betalas 

av marknadstillsynsmyndigheterna till 

marknadspris genom betalning av 

antingen inköpspris eller hyrpris, 

beroende på hur stickprovet är tänkt att 

användas. 

Or. en 

Motivering 

Avgifter för marknadstillsyn ska betalas i samband med typgodkännandet. Om 

marknadstillsynsmyndigheter inte behöver betala för stickprov som testas tvingas tillverkaren 

att betala dubbelt. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Provningarna och inspektionerna får 

utföras på nya fordon som tillhandahålls 

av tillverkaren eller den ekonomiska 

aktören i enlighet med punkt 2. 

Provningarna och inspektionerna får 

utföras på nya fordon, system, 

komponenter och separata tekniska 

enheter, som ska betalas till marknadspris 

genom betalning av antingen inköpspris 

eller hyrpris beroende på hur fordonet, 

systemen, komponenterna och de separata 

tekniska enheterna är tänkta att 

användas. 
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Or. en 

Motivering 

Avgifter för marknadstillsyn ska betalas i samband med typgodkännandet. Om 

marknadstillsynsmyndigheter inte behöver betala för stickprov som testas tvingas tillverkaren 

att betala dubbelt. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Tillverkare som innehar 

typgodkännande eller ekonomiska aktörer 

ska på begäran förse kommissionen med 

ett statistiskt relevant antal serietillverkade 

fordon, system, komponenter och separata 

tekniska enheter, utvalda av 

kommissionen, som är representativa för 

de fordon, system, komponenter och 

separata tekniska enheter som får släppas 

ut på marknaden enligt det 

typgodkännandet. Fordonen, systemen, 

komponenterna och de separata tekniska 

enheterna ska tillhandahållas för provning 

vid en tidpunkt och en plats och under en 

tidsrymd som kommissionen bestämmer. 

2. Tillverkare som innehar 

typgodkännande eller ekonomiska aktörer 

ska på begäran förse kommissionen med 

ett statistiskt relevant antal serietillverkade 

fordon, system, komponenter och separata 

tekniska enheter, utvalda av 

kommissionen, som är representativa för 

de fordon, system, komponenter och 

separata tekniska enheter som får släppas 

ut på marknaden enligt det berörda 

typgodkännandet Fordonen, systemen, 

komponenterna och de separata tekniska 

enheterna ska tillhandahållas för provning 

vid en tidpunkt och en plats och under en 

tidsrymd som kommissionen bestämmer. 

Stickprov av fordon, system, komponenter 

och separata tekniska enheter som 

tillhandahålls för provning ska betalas till 

marknadspris av kommissionen genom 

betalning av antingen inköpspris eller 

hyrpris beroende på hur stickproven är 

tänkta att användas. 

Or. en 

Motivering 

Avgifter för marknadstillsyn ska betalas i samband med typgodkännandet. Om 

marknadstillsynsmyndigheter eller kommissionen inte behöver betala för stickprov som testas 

tvingas tillverkaren att betala dubbelt. 
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Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Fordonstillverkare ska 

offentliggöra uppgifter som behövs för 

överensstämmelseprovning som utförs av 

tredje man. Kommissionen ska anta 

genomförandeakter för att ange vilka 

uppgifter som ska offentliggöras och 

villkoren för offentliggörande av dem, 

med förbehåll för skydd av 

affärshemligheter och av personuppgifter 

enligt unionslagstiftning och nationell 

lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

87.2. 

4. Fordonstillverkare ska 

tillgängliggöra uppgifter som behövs för 

överensstämmelseprovning som utförs av 

marknadstillsynsmyndigheter och 

kommissionen. Kommissionen ska anta 

genomförandeakter för att ange vilka 

uppgifter som ska tillgängliggöras och 

villkoren för detta, med förbehåll för skydd 

av affärshemligheter och av 

personuppgifter enligt unionslagstiftning 

och nationell lagstiftning. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 87.2. 

Or. en 

Motivering 

Uppgifter bör tillgängliggöras för relevanta parter så att lämpliga kontroller kan göras. Det 

är dock också mycket viktigt att bevara sekretessen och säkra immateriella rättigheter.  

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om distributörerna anser att ett 

fordon, ett system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet inte överensstämmer 

med kraven i denna förordning, får de inte 

tillhandahålla fordonet, systemet, 

komponenten eller den separata tekniska 

enheten på marknaden, eller registrera 

dem eller ta dem i bruk, förrän produkten 

fåtts att överensstämma med de 

tillämpliga kraven. 

1. Om distributörerna anser att ett 

fordon, ett system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet inte överensstämmer 

med kraven i denna förordning, ska de 

informera tillverkaren och den relevanta 

marknadstillsynsmyndigheten om detta. 

Or. en 
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Motivering 

Det är mycket viktigt att snabbt vidta åtgärder om man misstänker att något inte 

överensstämmer med kraven. Därför bör en distributör som misstänker detta informera 

tillverkaren och marknadstillsynsmyndigheten i ett tidigt skede. Samtidigt bör 

distributörernas ansvar vara proportionerligt eftersom åtgärder som vidtas kan leda till 

ansvarsskyldighet gentemot tillverkarna.  

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska inrätta en 

nationell avgiftsstruktur för täckning av 

sina kostnader för typgodkännande och 

marknadstillsyn och för 

typgodkännandeprovning och 

produktionsöverensstämmelseprovningar 

och inspektioner som utförs av de 

tekniska tjänster som de har utsett. 

1. Medlemsstaterna ska inrätta en 

nationell avgiftsstruktur för täckning av 

sina kostnader för typgodkännande och 

marknadstillsyn. 

Or. en 

Motivering 

Eftersom antalet typgodkännanden som ges skiljer sig åt mellan medlemsstaterna bör inte 

finansieringen av marknadstillsynen kopplas till typgodkännanden då detta kan leda till att 

marknadstillsynen underfinansieras. I stället bör medlemsstaterna vara fria att inrätta egna 

avgiftssystem för att de erforderliga medlen ska tryggas. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Dessa nationella avgifter ska tas ut 

av tillverkare som ansöker om 

typgodkännande i den berörda 

medlemsstaten. Avgifter får inte tas ut 

direkt av de tekniska tjänsterna. 

utgår 

Or. en 
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Motivering 

Eftersom antalet typgodkännanden som ges skiljer sig åt mellan medlemsstaterna bör inte 

finansieringen av marknadstillsynen kopplas till typgodkännanden då detta kan leda till att 

marknadstillsynen underfinansieras. I stället bör medlemsstaterna vara fria att inrätta egna 

avgiftssystem för att trygga de erforderliga medlen. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De nationella avgifterna ska även 

täcka kostnaderna för 

överensstämmelseprovningar och 

inspektioner som kommissionen utför 

enligt artikel 9. Dessa bidrag ska utgöra 

externa inkomster avsatta för särskilda 

ändamål i Europeiska unionens allmänna 

budget, i enlighet med artikel 21.4 i 

budgetförordningen26. 

utgår 

__________________  

26 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler 

för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

 

Or. en 

Motivering 

De resurser som behövs för kommissionens verksamhet bör tas från EU:s budget. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Kommissionen får anta 

genomförandeakter för att fastställa den 

utgår 
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andel enligt punkt 3 som ska tillämpas på 

de nationella avgifter som avses i punkt 1. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 87.2. 

Or. en 

Motivering 

De resurser som behövs för kommissionens verksamhet bör tas från EU:s budget. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Giltighetens upphörande Regelbundna granskningar och 
giltighetens upphörande 

Or. en 

Motivering 

Genom att fastställa en tidsgräns för typgodkännanden fastställer kommissionen faktiskt 

fordonsmodellernas livslängd. I dag har många modeller längre livslängd och därför 

rekommenderas ett granskningssystem för att undanröja onödig byråkrati. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Typgodkännanden av fordon, 

system, komponenter och separata 

tekniska enheter ska utfärdas för en 

begränsad tid på 5 år utan möjlighet till 

förlängning. Sista giltighetsdag ska anges 

på typgodkännandeintyget. Efter det att 

typgodkännandeintyget har upphört att 

gälla får det förnyas efter ansökan av 

tillverkaren, men endast om 
godkännandemyndigheten har kontrollerat 

att typen av fordon, system, komponent 

1. Typgodkännanden av fordon ska 

granskas efter en tid på fem år efter det att 

de först godkändes eller senast 

granskades. Granskningen ska utföras av 

en annan typgodkännandemyndighet än 

den som först utfärdade godkännandet. 

Granskningen av typgodkännandeintyget 

ska inbegripa att 
godkännandemyndigheten har kontrollerat 

att typen av fordon uppfyller alla krav i de 

relevanta rättsakterna som gäller för alla 
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eller separat teknisk enhet uppfyller alla 

krav i de relevanta rättsakterna för nya 

fordon, system, komponenter eller 

separata tekniska enheter av den typen. 

nya fordon av den typen vid den 

tidpunkten. 

Or. en 

Motivering 

Genom att fastställa en tidsgräns för typgodkännanden fastställer kommissionen faktiskt 

fordonsmodellernas livslängd. I dag har många modeller längre livslängd och därför 

rekommenderas ett granskningssystem för att undanröja onödig byråkrati. För en enhetlig 

tillämpning av lagstiftningen i hela EU ska typgodkännandet granskas av en annan 

typgodkännandemyndighet än den som först utfärdade godkännandet. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Om den myndighet som utför den 

granskning som avses i punkt 1 stöter på 

några oriktigheter eller bristande 

överensstämmelse ska den utan dröjsmål 

och på lämpligt sätt vidta korrigerande 

åtgärder. 

Or. en 

Motivering 

Genom att fastställa en tidsgräns för typgodkännanden fastställer kommissionen faktiskt 

fordonsmodellernas livslängd. I dag har många modeller längre livslängd och därför 

rekommenderas ett granskningssystem för att undanröja onödig byråkrati. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Ett EU-typgodkännande av ett 

fordon ska upphöra att gälla före den sista 

giltighetsdagen i följande fall: 

2. Ett EU-typgodkännande av ett 

fordon ska upphöra att gälla i följande fall: 



 

PE585.489v01-00 12/26 PA\1098738SV.doc 

SV 

Or. en 

Motivering 

Genom att fastställa en tidsgräns för typgodkännanden fastställer kommissionen faktiskt 

fordonsmodellernas livslängd. I dag har många modeller längre livslängd och därför 

rekommenderas ett granskningssystem för att undanröja onödig byråkrati. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om ett EU-typgodkännandeintyg 

för en typ av fordon, system, komponent 

eller separat teknisk enhet snart kommer 

att upphöra att gälla, ska tillverkaren utan 

dröjsmål underrätta den 

godkännandemyndighet som beviljade 

EU-typgodkännandet om detta. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Genom att fastställa en tidsgräns för typgodkännanden fastställer kommissionen faktiskt 

fordonsmodellernas livslängd. I dag har många modeller längre livslängd och därför 

rekommenderas ett granskningssystem för att undanröja onödig byråkrati. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När den typgodkännandemyndighet som 

beviljade EU-typgodkännandet tar emot 

tillverkarens underrättelse, ska den utan 

dröjsmål förse de andra medlemsstaternas 

godkännandemyndigheter och 

kommissionen med all relevant 

information för tillhandahållande på 

marknaden, registrering eller ibruktagande 

av fordon, där så är tillämpligt. 

Den typgodkännandemyndighet som 

beviljade eller granskade EU-

typgodkännandet ska utan dröjsmål förse 

de andra medlemsstaternas 

godkännandemyndigheter och 

kommissionen med all relevant 

information för tillhandahållande på 

marknaden, registrering eller ibruktagande 

av fordon, där så är tillämpligt. 
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Or. en 

Motivering 

Genom att fastställa en tidsgräns för typgodkännanden fastställer kommissionen faktiskt 

fordonsmodellernas livslängd. I dag har många modeller längre livslängd och därför 

rekommenderas ett granskningssystem för att undanröja onödig byråkrati. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Godkännandemyndigheterna i de 

medlemsstater som tillverkaren anger ska 

inom tre månader efter mottagandet av de 

handlingar som avses i punkt 2 besluta 

huruvida de godtar typgodkännandet. 

Godkännandemyndigheterna i de 

medlemsstater som tillverkaren anger ska 

inom 60 dagar efter mottagandet av de 

handlingar som avses i punkt 2 besluta 

huruvida de godtar typgodkännandet. 

Or. en 

Motivering 

Nuvarande lagstiftning föreskriver 60 dagar och kommissionen har inte redogjort för några 

skäl till varför tidsgränsen behöver ändras. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För färdigbyggda fordon ska 

möjligheten enligt punkt 1 tillämpas i 12 

månader från och med den dag då EU-

typgodkännandet upphörde att gälla, och 

för etappvis färdigbyggda fordon i 18 

månader från den dagen. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta gäller enbart enstaka eller mycket få fordon som av olika skäl inte registrerats, och det 

skulle därför vara onödigt byråkratiskt att begränsa tiden för registrering av fordon i 
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slutserier. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Intygen om överensstämmelse för 

de fordon som tillhandahålls på 

marknaden, registreras eller tas i bruk i 

enlighet med denna artikel ska omfatta en 

särskild anteckning om att fordonen är 

fordon i slutserier samt den dag till dess 

fordonen får tillhandahållas på 

marknaden, registreras eller tas i bruk i 

unionen. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Det är omöjligt att veta vid produktionen om ett fordon kommer att vara ett fordon i 

slutserier. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om kommissionen anser att den 

nationella åtgärden är berättigad ska alla 

medlemsstater vidta de åtgärder som krävs 

för att säkerställa att det fordon, det 

system, den komponent eller den separata 

tekniska enhet som inte uppfyller kraven 

dras tillbaka från deras marknader och 

underrätta kommissionen om detta. Om 

kommissionen anser att den nationella 

åtgärden inte är berättigad ska den berörda 

medlemsstaten dra tillbaka eller anpassa 

åtgärden, i enlighet med det 

kommissionsbeslut som avses i punkt 1. 

2. Om kommissionen anser att den 

nationella åtgärden är berättigad ska alla 

medlemsstater säkerställa att det fordon, 

det system, den komponent eller den 

separata tekniska enhet som inte uppfyller 

kraven blir föremål för samma åtgärd på 

deras marknader och underrätta 

kommissionen om detta. Om 

kommissionen anser att den nationella 

åtgärden inte är berättigad ska den berörda 

medlemsstaten dra tillbaka eller anpassa 

åtgärden, i enlighet med det 

kommissionsbeslut som avses i punkt 1. 
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Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att de åtgärder som vidtas är enhetliga och eftersom tillbakadragande inte är 

det enda alternativet som finns bör detta klargöras. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 53 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om fordon, system, komponenter 

eller separata tekniska enheter som åtföljs 

av ett intyg om överensstämmelse eller är 

försedda med ett godkännandemärke inte 

överensstämmer med den godkända typen 

eller inte överensstämmer med denna 

förordning eller har godkänts på grundval 

av oriktiga uppgifter, får 

godkännandemyndigheterna, 

marknadstillsynsmyndigheterna eller 

kommissionen vidta nödvändiga 

begränsande åtgärder i enlighet med artikel 

21 i förordning (EG) nr 765/2008 för att 

förbjuda eller begränsa tillhandahållande 

på marknaden, registrering eller 

ibruktagande av icke-överensstämmande 

fordon, system, komponenter eller separata 

tekniska enheter eller dra tillbaka dem från 

marknaden eller återkalla dem, inbegripet 

indragande av typgodkännandet av den 

godkännandemyndighet som beviljade EU-

typgodkännandet, till dess att den berörda 

ekonomiska aktören har vidtagit alla 

lämpliga korrigerande åtgärder för att se 

till att fordonen, systemen, komponenterna 

eller de separata tekniska enheterna fås att 

överensstämma. 

1. Om fordon, system, komponenter 

eller separata tekniska enheter som åtföljs 

av ett intyg om överensstämmelse eller är 

försedda med ett godkännandemärke inte 

överensstämmer med den godkända typen 

eller inte överensstämmer med denna 

förordning eller har godkänts på grundval 

av oriktiga uppgifter, ska 

godkännandemyndigheterna, 

marknadstillsynsmyndigheterna eller 

kommissionen vidta nödvändiga 

begränsande åtgärder i enlighet med artikel 

21 i förordning (EG) nr 765/2008 för att 

förbjuda eller begränsa tillhandahållande 

på marknaden, registrering eller 

ibruktagande av icke-överensstämmande 

fordon, system, komponenter eller separata 

tekniska enheter eller dra tillbaka dem från 

marknaden eller återkalla dem, inbegripet 

indragande av typgodkännandet av den 

godkännandemyndighet som beviljade EU-

typgodkännandet, till dess att den berörda 

ekonomiska aktören har vidtagit alla 

lämpliga korrigerande åtgärder för att se 

till att fordonen, systemen, komponenterna 

eller de separata tekniska enheterna fås att 

överensstämma. 

Or. en 

Motivering 

Det får inte finnas någon tvetydighet när det gäller skyldigheten att vidta åtgärder ifall 

kraven inte uppfylls. 
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Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om en godkännandemyndighet 

eller marknadstillsynsmyndighet finner att 

fordon, system, komponenter eller separata 

tekniska enheter inte överensstämmer med 

denna förordning eller att typgodkännandet 

har beviljats på grundval av oriktiga 

uppgifter eller att fordon, system, 

komponenter eller separata tekniska 

enheter som åtföljs av ett intyg om 

överensstämmelse eller är försedda med en 

godkännandemärkning inte 

överensstämmer med den godkända typen, 

får den vidta alla lämpliga begränsande 

åtgärder i enlighet med artikel 53.1. 

1. Om en godkännandemyndighet 

eller marknadstillsynsmyndighet finner att 

fordon, system, komponenter eller separata 

tekniska enheter inte överensstämmer med 

denna förordning eller att typgodkännandet 

har beviljats på grundval av oriktiga 

uppgifter eller att fordon, system, 

komponenter eller separata tekniska 

enheter som åtföljs av ett intyg om 

överensstämmelse eller är försedda med en 

godkännandemärkning inte 

överensstämmer med den godkända typen, 

ska den vidta alla lämpliga begränsande 

åtgärder i enlighet med artikel 53.1. 

Or. en 

Motivering 

Det får inte finnas någon tvetydighet när det gäller skyldigheten att vidta åtgärder ifall 

kraven inte uppfylls. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 69 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En typgodkännandemyndighet får 

när som helst, på eget initiativ, efter ett 

klagomål eller på grundval av en teknisk 

tjänsts bedömning, kontrollera om en 

tillverkare efterlever artiklarna 65–70 och 

villkoren i intyget om tillgång till 

information om OBD och reparations- och 

underhållsinformation i tillägg 1 till bilaga 

XVIII. 

1. Typgodkännandemyndigheten får 

när som helst, på eget initiativ, efter ett 

klagomål eller på grundval av en teknisk 

tjänsts bedömning, kontrollera om en 

tillverkare efterlever artiklarna 65–70 och 

villkoren i intyget om tillgång till 

information om OBD och reparations- och 

underhållsinformation i tillägg 1 till bilaga 

XVIII. 
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Or. en 

Motivering 

För ett konsekvent och uppstramat system bör endast den myndighet som beviljade 

typgodkännandet för fordonet ha rätt att kontrollera att tillverkaren uppfyller skyldigheten att 

ge tillgång till reparations- och underhållsinformation. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 69 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om en typgodkännandemyndighet finner 

att tillverkaren underlåtit att fullgöra sina 

skyldigheter rörande tillgång till OBD-

information och reparations- och 

underhållsinformation om fordon, ska den 

typgodkännandemyndighet som beviljade 

det aktuella typgodkännandet vidta 

lämpliga åtgärder för att råda bot på läget. 

Om typgodkännandemyndigheten finner 

att tillverkaren underlåtit att fullgöra sina 

skyldigheter rörande tillgång till OBD-

information och reparations- och 

underhållsinformation om fordon, ska den 

vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på 

läget. 

Or. en 

Motivering 

För ett konsekvent och uppstramat system bör endast den myndighet som beviljade 

typgodkännandet för fordonet ha rätt att kontrollera att tillverkaren uppfyller skyldigheten att 

ge tillgång till reparations- och underhållsinformation. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna får besluta att 

bedömningen och tillsynen av tekniska 

tjänster och i förekommande fall de 

underleverantörer eller dotterbolag som 

levererar de tekniska tjänsterna ska 

utföras av ett nationellt 

ackrediteringsorgan enligt och i 

överensstämmelse med förordning (EG) 
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nr 765/2008. 

Or. en 

Motivering 

Enligt praxis i vissa medlemsstater ska det vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att 

bedömningen och tillsynen av tekniska tjänster ska utföras av ett nationellt 

ackrediteringsorgan enligt och i överensstämmelse med förordning (EG) nr 765/2008. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 71 – punkt 8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Typgodkännandemyndigheten ska 

genomgå kollegial utvärdering av två 

typgodkännandemyndigheter i andra 

medlemsstater en gång vartannat år. 

Typgodkännandemyndigheten ska 

genomgå kollegial utvärdering av två 

typgodkännandemyndigheter i andra 

medlemsstater en gång vart femte år. 

Or. en 

Motivering 

Typgodkännandemyndigheter är olika stora och enskilda myndigheter riskerar att bli onödigt 

betungade administrativt om den kollegiala utvärderingen av andra 

typgodkännandemyndigheter sker för ofta. För att kompensera för den lägre frekvensen bör 

kommissionen ges befogenhet att initiera kollegiala utvärderingar om det finns skäl att tro att 

det behövs. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 71 – punkt 8 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen får initiera kollegiala 

utvärderingar av en 

typgodkännandemyndighet oftare om det 

finns skäl att tro att ytterligare 

granskningar av den 

typgodkännandemyndigheten är 

nödvändiga. 
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Or. en 

Motivering 

Typgodkännandemyndigheter är olika stora och enskilda myndigheter riskerar att bli onödigt 

betungade administrativt om den kollegiala utvärderingen av andra 

typgodkännandemyndigheter sker för ofta. För att kompensera för den lägre frekvensen bör 

kommissionen ges befogenhet att initiera kollegiala utvärderingar om det finns skäl att tro att 

det behövs. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 74 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En teknisk tjänst ska kunna 

genomföra all den verksamhet för vilken 

den ansöker om att bli utsedd i enlighet 

med artikel 72.1. Den ska visa för 

typgodkännandemyndigheten att den har 

samtliga följande egenskaper: 

1. En teknisk tjänst ska kunna 

genomföra all den verksamhet för vilken 

den ansöker om att bli utsedd i enlighet 

med artikel 72.1. Den ska visa för 

typgodkännandemyndigheten eller vid 

ackreditering för det nationella 

ackrediteringsorganet att den har samtliga 

följande egenskaper: 

Or. en 

Motivering 

Om bedömningen utförs av ett nationellt ackrediteringsorgan ska den tekniska tjänsten visa 

sin behörighet för det organet. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 75 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En teknisk tjänst får med sin 

utseende typgodkännandemyndighets 

medgivande lägga ut vissa av de 

verksamhetskategorier för vilka den utsetts 

i enlighet med artikel 72.1 på entreprenad 

eller låta verksamheten utföras av ett 

dotterbolag. 

1. En teknisk tjänst får med sin 

utseende typgodkännandemyndighets eller 

vid ackreditering det nationella 

ackrediteringsorganets medgivande lägga 

ut vissa av de verksamhetskategorier för 

vilka den utsetts i enlighet med artikel 72.1 

på entreprenad eller låta verksamheten 
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utföras av ett dotterbolag. 

Or. en 

Motivering 

Enligt praxis i vissa medlemsstater ska det vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att 

bedömningen och tillsynen av tekniska tjänster ska utföras av ett nationellt 

ackrediteringsorgan enligt och i överensstämmelse med förordning (EG) nr 765/2008. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 75 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om en teknisk tjänst lägger ut 

specifika uppgifter med anknytning till de 

verksamhetskategorier som de utsetts för 

på entreprenad eller anlitar ett dotterbolag, 

ska den se till att underentreprenören eller 

dotterbolaget uppfyller kraven i artiklarna 

73 och 74 och informera 

typgodkännandemyndigheten om detta. 

2. Om en teknisk tjänst lägger ut 

specifika uppgifter med anknytning till de 

verksamhetskategorier som de utsetts för 

på entreprenad eller anlitar ett dotterbolag, 

ska den se till att underentreprenören eller 

dotterbolaget uppfyller kraven i artiklarna 

73 och 74 och informera 

typgodkännandemyndigheten eller vid 

ackreditering det nationella 

ackrediteringsorganet om detta. 

Or. en 

Motivering 

Enligt praxis i vissa medlemsstater ska det vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att 

bedömningen och tillsynen av tekniska tjänster ska utföras av ett nationellt 

ackrediteringsorgan enligt och i överensstämmelse med förordning (EG) nr 765/2008. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 75 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De tekniska tjänsterna ska se till att 

typgodkännandemyndigheten har tillgång 

till de relevanta handlingarna rörande 

bedömningen av underentreprenörens eller 

dotterbolagets kvalifikationer och de 

4. De tekniska tjänsterna ska se till att 

typgodkännandemyndigheten eller vid 

ackreditering det nationella 

ackrediteringsorganet har tillgång till de 

relevanta handlingarna rörande 
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uppgifter som de har utfört. bedömningen av underentreprenörens eller 

dotterbolagets kvalifikationer och de 

uppgifter som de har utfört. 

Or. en 

Motivering 

Enligt praxis i vissa medlemsstater ska det vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att 

bedömningen och tillsynen av tekniska tjänster ska utföras av ett nationellt 

ackrediteringsorgan enligt och i överensstämmelse med förordning (EG) nr 765/2008. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 77 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Innan en teknisk tjänst utses ska 

typgodkännandemyndigheten bedöma den 

enligt en checklista för bedömning som 

omfattar minst de krav som förtecknas i 

tillägg 2 till bilaga V. Bedömningen ska 

omfatta en bedömning på plats av den 

sökande tekniska tjänstens lokaler och i 

förekommande fall en bedömning av alla 

dotterbolag och underentreprenörer i och 

utanför unionen. 

Innan en teknisk tjänst utses ska 

typgodkännandemyndigheten eller vid 

ackreditering det nationella 

ackrediteringsorganet bedöma den enligt 

en checklista för bedömning som omfattar 

minst de krav som förtecknas i tillägg 2 till 

bilaga V. Bedömningen ska omfatta en 

bedömning på plats av den sökande 

tekniska tjänstens lokaler och i 

förekommande fall en bedömning av alla 

dotterbolag och underentreprenörer i och 

utanför unionen. 

Or. en 

Motivering 

Enligt praxis i vissa medlemsstater ska det vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att 

bedömningen och tillsynen av tekniska tjänster ska utföras av ett nationellt 

ackrediteringsorgan enligt och i överensstämmelse med förordning (EG) nr 765/2008. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 77 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Företrädare för minst två andra Företrädare för minst två andra 
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medlemsstaters 

typgodkännandemyndigheter ska i samråd 

med typgodkännandemyndigheten i den 

medlemsstat där den sökande tekniska 

tjänsten är etablerad, och tillsammans med 

en företrädare för kommissionen bilda en 

gemensam bedömningsgrupp och delta i 

bedömningen av den sökande tekniska 

tjänsten, även i bedömningen på plats. Den 

utseende typgodkännandemyndigheten i 

den medlemsstat där den sökande tekniska 

tjänsten är etablerad ska ge dessa 

företrädare tillgång i god tid till de 

handlingar som krävs för att bedöma den 

sökande tekniska tjänsten. 

medlemsstaters 

typgodkännandemyndigheter med 

behörighet att bedöma tekniska tjänster 
ska i samråd med 

typgodkännandemyndigheten eller vid 

ackreditering det nationella 

ackrediteringsorganet i den medlemsstat 

där den sökande tekniska tjänsten är 

etablerad, och tillsammans med en 

företrädare för kommissionen bilda en 

gemensam bedömningsgrupp och delta i 

bedömningen av den sökande tekniska 

tjänsten, även i bedömningen på plats. Den 

utseende typgodkännandemyndigheten 

eller vid ackreditering det nationella 

ackrediteringsorganet i den medlemsstat 

där den sökande tekniska tjänsten är 

etablerad ska ge dessa företrädare tillgång i 

god tid till de handlingar som krävs för att 

bedöma den sökande tekniska tjänsten. 

Or. en 

Motivering 

Enligt praxis i vissa medlemsstater ska det vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att 

bedömningen och tillsynen av tekniska tjänster ska utföras av ett nationellt 

ackrediteringsorgan enligt och i överensstämmelse med förordning (EG) nr 765/2008. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 77 – punkt 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

11. Ett utseende av en teknisk tjänst 

ska gälla i högst fem år. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

En kontinuerlig tillsyn fastställs i artikel 80 och bedömning ska genomföras åtminstone var 

30:e månad. Det är viktigt att inte tvinga på tekniska tjänster eller medlemsstaternas 

myndigheter onödiga administrativa bördor eller kostnader. 
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Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 80 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Typgodkännandemyndigheten ska löpande 

övervaka de tekniska tjänsterna för att 

garantera att kraven i artiklarna 72–76, 84 

och 85 samt tillägg 2 till bilaga V följs. 

Typgodkännandemyndigheten eller vid 

ackreditering det nationella 

ackrediteringsorganet ska löpande 

övervaka de tekniska tjänsterna för att 

garantera att kraven i artiklarna 72–76, 84 

och 85 samt tillägg 2 till bilaga V följs. 

Or. en 

Motivering 

Enligt praxis i vissa medlemsstater ska det vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att 

bedömningen och tillsynen av tekniska tjänster ska utföras av ett nationellt 

ackrediteringsorgan enligt och i överensstämmelse med förordning (EG) nr 765/2008. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 80 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De tekniska tjänsterna ska på begäran 

överlämna all relevant information och alla 

relevanta dokument som krävs för att 

typgodkännandemyndigheten ska kunna 

kontrollera att de kraven följs. 

De tekniska tjänsterna ska på begäran 

överlämna all relevant information och alla 

relevanta dokument som krävs för att 

typgodkännandemyndigheten eller vid 

ackreditering det nationella 

ackrediteringsorganet ska kunna 

kontrollera att de kraven följs. 

Or. en 

Motivering 

Enligt praxis i vissa medlemsstater ska det vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att 

bedömningen och tillsynen av tekniska tjänster ska utföras av ett nationellt 

ackrediteringsorgan enligt och i överensstämmelse med förordning (EG) nr 765/2008. 
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Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 80 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De tekniska tjänsterna ska utan dröjsmål 

underrätta typgodkännandemyndigheten 

om alla förändringar, särskilt i fråga om 

deras personal, anläggningar, dotterbolag 

och underentreprenörer, som kan påverka 

överensstämmelsen med kraven i artiklarna 

72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga 

V, eller deras förmåga att göra 

överensstämmelsebedömningar av de 

fordon, system, komponenter eller separata 

tekniska enheter som de utsetts för. 

De tekniska tjänsterna ska utan dröjsmål 

underrätta typgodkännandemyndigheten 

eller vid ackreditering det nationella 

ackrediteringsorganet om alla 

förändringar, särskilt i fråga om deras 

personal, anläggningar, dotterbolag och 

underentreprenörer, som kan påverka 

överensstämmelsen med kraven i artiklarna 

72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga 

V, eller deras förmåga att göra 

överensstämmelsebedömningar av de 

fordon, system, komponenter eller separata 

tekniska enheter som de utsetts för. 

Or. en 

Motivering 

Enligt praxis i vissa medlemsstater ska det vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att 

bedömningen och tillsynen av tekniska tjänster ska utföras av ett nationellt 

ackrediteringsorgan enligt och i överensstämmelse med förordning (EG) nr 765/2008. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 80 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Fem år efter anmälan av en 

teknisk tjänst och vart femte år därefter 

ska en bedömning av huruvida den 

tekniska tjänsten fortfarande uppfyller 

kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt 

tillägg 2 till bilaga V utföras av 

typgodkännandemyndigheten i den 

medlemsstat där den tekniska tjänsten är 

etablerad och av en gemensam 

bedömningsgrupp utsedd i enlighet med 

förfarandet i artikel 77.1–77.4. 

utgår 
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Or. en 

Motivering 

Det kontinuerliga tillsynssystemet och den regelbundna bedömningen som föreskrivs i denna 

artikel eliminerar behovet av femårscykler och för att inte lagstiftningen ska tillföra onödig 

byråkrati bör den strykas. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 90 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Straffavgifternas belopp ska 

betraktas som inkomster i Europeiska 

unionens allmänna budget. 

3. Straffavgifternas belopp ska 

betraktas som inkomster i Europeiska 

unionens allmänna budget och ska minska 

den andel som medlemsstaternas bidrag 

baserade på bruttonationalinkomsten 

(BNI) står för i EU-budgeten. 

Or. en 

Motivering 

Straffavgifterna ska inte läggas till EU-budgeten. I stället ska de användas till att minska 

medlemsstaternas bidrag baserade på BNI. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 91 – stycke 1 – led 6 

Förordning (EG) nr 715/2007 

Artikel 11a – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) att de värden för CO2-utsläpp och 

bränsleförbrukning som fastställts med 

tillämpligt provningsförfarande är 

representativa för utsläpp som uppmäts 

under förhållanden vid verklig körning. 

utgår 

Or. en 
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Motivering 

Att jämföra koldioxidvärden från typgodkännandet med koldioxidvärden från RDE-

provningen kan vara mycket komplicerat eftersom RDE-provning på väg kan skilja sig från 

gång till gång. Kommissionen bör förklara hur inkluderingen av RDE kan göras och 

samtidigt säkerställa trovärdighet för förfarandet och om detta inte kan göras bör denna 

bestämmelse strykas från förslaget. 

 

 

 


