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ÆNDRINGSFORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) En vurdering af EU's retlige 

rammer for typegodkendelse af 

motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 

samt af systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder til sådanne køretøjer, som 

blev gennemført i 201311, viste, at den 

ramme, der er fastsat ved direktiv 

2007/46/EF, er egnet til at nå de vigtigste 

mål – harmonisering, et effektivt 

fungerende indre marked og fair 

konkurrence – og bør derfor fortsat gælde. 

(3) En vurdering af EU's retlige 

rammer for typegodkendelse af 

motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 

samt af systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder til sådanne køretøjer, som 

blev gennemført i 2013, viste, at den 

ramme, der er fastsat ved direktiv 

2007/46/EF, er egnet til at nå de vigtigste 

mål – harmonisering, et effektivt 

fungerende indre marked og fair 

konkurrence – og bør derfor fortsat gælde. 

Fair konkurrence kræver bl.a. en bedre 

harmonisering af kvalitetsstandarderne 

for produktionens overensstemmelse, høje 

ensartede niveauer for teknologiske 

prøvninger, ensartede gebyrer og 

overholdelse af principperne om 

uafhængighed og gennemsigtighed i hele 

verifikationskæden. 

__________________ __________________ 

11 Arbejdsdokument fra Kommissionens 

tjenestegrene, "Fitness Check of the EU 

legal framework for the type-approval of 

motor vehicles" (SWD(2013) 466 final). 

11 Arbejdsdokument fra Kommissionens 

tjenestegrene, "Fitness Check of the EU 

legal framework for the type-approval of 

motor vehicles" (SWD(2013) 466 final). 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Denne forordning fastsætter 

harmoniserede regler og principper for 

(6) Denne forordning fastsætter 

harmoniserede regler og principper for 
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typegodkendelse af motorkøretøjer og 

påhængskøretøjer dertil samt af systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder 

til sådanne køretøjer samt for individuel 

godkendelse af køretøjer med henblik på at 

sikre, at det indre marked fungerer korrekt 

til fordel for virksomheder og forbrugere 

og at garantere en høj grad af sikkerhed og 

beskyttelse af sundhed og miljø. 

typegodkendelse af motorkøretøjer og 

påhængskøretøjer dertil samt af systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder 

til sådanne køretøjer samt for individuel 

godkendelse af køretøjer med henblik på at 

sikre en konsekvent anvendelse af 

standarder af høj kvalitet for verifikation 

af produktionens overensstemmelse, 

således at det indre marked kan fungere 

korrekt til fordel for virksomheder og 

forbrugere, og der kan garanteres en høj 

grad af sikkerhed og beskyttelse af 

sundhed og miljø. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Denne forordning bør sikre 

pålidelige, harmoniserede og transparente 

typegodkendelses- og 

markedsovervågningsprocedurer i 

medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Der bør sikres en effektiv 

gennemførelse af EU-kravene til 

typegodkendelse ved at styrke 

bestemmelserne om produktionens 

overensstemmelse ved bl.a. at sørge for 

obligatorisk periodisk revision af 

metoderne til overensstemmelsesprøvning 

og fortsat overensstemmelse for de 

pågældende produkter og ved at styrke 

kravene til kompetencer, forpligtelser og 

præstationer for de tekniske tjenester, som 

udfører prøvning i forbindelse med EU-

typegodkendelse af køretøjer under de 

(9) Der bør sikres en effektiv 

gennemførelse af EU-kravene til 

typegodkendelse ved at styrke 

bestemmelserne om produktionens 

overensstemmelse ved at give bedre 

adgang til oplysninger, ved på en solid 

måde at udarbejde optimeringsteknikker 

under laboratorieprøvninger, ved at være 

særlig opmærksom på risikoen for 

ulovlige manipulationsanordninger, hvis 

anvendelse er forbudt i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 715/20071a, ved at 
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typegodkendende myndigheders ansvar. 

Det er afgørende, at de tekniske tjenester 

fungerer hensigtsmæssigt med henblik på 

at sikre et højt beskyttelsesniveau for 

sundhed og sikkerhed, og at borgerne har 

tillid til systemet. Kriterierne for udpegelse 

af tekniske tjenester i henhold til direktiv 

2007/46/EF bør fastlægges nærmere for at 

sikre, at de anvendes konsekvent. 

Metoderne til vurdering af tekniske 

tjenester i medlemsstaterne har tendens til 

gradvis at variere som følge af den øgede 

kompleksitet i deres arbejde. Therefore, it 

is necessary to provide for procedural 

obligations that ensure an information 

exchange and monitoring of Member 

States’ practices for the assessment, 

designation, notification and monitoring of 

their technical services. Disse 

proceduremæssige forpligtelser, bør fjerne 

de eksisterende forskelle i de anvendte 

metoder og i fortolkningen af kriterierne 

for udpegelse af tekniske tjenester. 

sørge for obligatorisk periodisk revision af 

metoderne til overensstemmelsesprøvning 

og fortsat overensstemmelse for de 

pågældende produkter og ved at styrke 

kravene til kompetencer, forpligtelser og 

præstationer for de tekniske tjenester, som 

udfører prøvning i forbindelse med EU-

typegodkendelse af køretøjer under de 

typegodkendende myndigheders ansvar. 

Det er afgørende, at de tekniske tjenester 

fungerer hensigtsmæssigt med henblik på 

at sikre et højt beskyttelsesniveau for 

sundhed og sikkerhed, og at borgerne har 

tillid til systemet. Kriterierne for udpegelse 

af tekniske tjenester i henhold til direktiv 

2007/46/EF bør fastlægges nærmere for at 

sikre, at de anvendes konsekvent. 

Metoderne til vurdering af tekniske 

tjenester i medlemsstaterne har tendens til 

gradvis at variere som følge af den øgede 

kompleksitet i deres arbejde. Det er derfor 

nødvendigt at fastsætte proceduremæssige 

forpligtelser, som sikrer en udveksling af 

oplysninger og overvågning af 

medlemsstaternes praksis ved vurdering, 

udpegelse, notifikation og overvågning af 

deres tekniske tjenester. Disse 

proceduremæssige forpligtelser, bør fjerne 

de eksisterende forskelle i de anvendte 

metoder og i fortolkningen af kriterierne 

for udpegelse af tekniske tjenester. 

 ___________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 

2007 om typegodkendelse af 

motorkøretøjer med hensyn til emissioner 

fra lette personbiler og lette 

erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om 

adgang til reparations- og 

vedligeholdelsesinformationer om 

køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1). 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) De aktuelle problemer på området 

typegodkendelse har afsløret store 

svagheder i eksisterende nationale 

systemer for markedsovervågning og 

kontrol af typegodkendelse. Det er derfor 

nødvendigt som en umiddelbar reaktion 

på de afslørede mangler, at 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

gennemføre passende tilsynsmæssige 

opgaver.  

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12b) For at sikre, at kontrolsystemet er 

mere gennemsigtigt, uafhængigt og 

effektivt på lang sigt, er det imidlertid 

nødvendigt at revidere den institutionelle 

ramme for markedsovervågning og 

kontrol af typegodkendelse. 

Kommissionen bør undersøge alle 

muligheder for at forbedre de 

institutionelle rammer for markedstilsyn 

og kontrol af typegodkendelse. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12c) Kommissionen bør, når den 

foretager denne kontrol, undersøge alle 

muligheder for at forbedre de 

institutionelle rammer for markedstilsyn 

og kontrol af typegodkendelse og den mest 

passende måde til sikring af et højt niveau 

af teknisk ekspertise, harmonisering af 

kontroller og en garanti for fuldstændig 

uafhængighed med henblik på at sikre en 
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effektiv funktion af det indre marked til 

fordel for forbrugerne og virksomhederne 

samt et højt niveau for beskyttelsen af 

menneskers sundhed og miljøet. Desuden 

bør Kommissionen i forbindelse med sin 

revision tage hensyn til eventuelle 

henstillinger og konklusioner fremsat af 

Europa-Parlamentets 

Undersøgelsesudvalg om 

Emissionsmålinger i Bilindustrien 

("EMIS udvalget"). 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ca) køretøjsprototyper. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) køretøjer, der er konstrueret og 

fremstillet til anvendelse af hæren, 

civilforsvaret, brandvæsenet og 

ordensmagten, 

b) køretøjer, der er konstrueret og 

fremstillet til anvendelse af hæren, 

civilforsvaret, brandvæsenet, 

katastrofehåndteringstjenester og 

ordensmagten, 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "markedsovervågning": aktiviteter, 

der gennemføres, og foranstaltninger, der 

træffes af 

markedsovervågningsmyndigheder for at 

sikre, at køretøjer, systemer, komponenter 

2) "markedsovervågning": aktiviteter, 

der gennemføres, og foranstaltninger, der 

træffes af 

markedsovervågningsmyndigheder for at 

sikre, at køretøjer, systemer, komponenter 
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og separate tekniske enheder samt dele og 

udstyr, der gøres tilgængelige på markedet, 

overholder kravene i den relevante EU-

lovgivning og ikke udgør nogen risiko for 

sundheden, sikkerheden eller noget andet 

aspekt af beskyttelsen af almene 

samfundshensyn 

og separate tekniske enheder samt dele og 

udstyr, der gøres tilgængelige på markedet, 

overholder kravene i den relevante EU-

lovgivning og ikke udgør nogen risiko for 

sundheden, sikkerheden, miljøet eller noget 

andet aspekt af beskyttelsen af almene 

samfundshensyn, inklusive 

forbrugerrettigheder 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) "overensstemmelseskontrol efter 

ibrugtagning": prøvning på prøvestand 

og målinger på vej, der gennemføres af 

markedsovervågningsmyndigheder som 

led i markedsovervågningen for at sikre, 

at køretøjer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder samt dele og 

udstyr, der allerede er registret på 

markedet, overholder kravene i den 

relevante EU-lovgivning og ikke udgør 

nogen risiko for sundheden, sikkerheden 

eller noget andet aspekt af beskyttelsen af 

almene samfundshensyn 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

13) "markedsovervågningsmyndighed": 

den eller de nationale myndigheder, der har 

ansvaret for at gennemføre 

markedsovervågning på medlemsstatens 

område 

13) "markedsovervågningsmyndighed": 

den eller de nationale myndigheder, der, 

uafhængigt af myndigheder der udfører 

typegodkendelser, har ansvaret for at 

gennemføre markedsovervågning på en 

medlemsstats område 

 

Ændringsforslag  13 
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

16) "registrering": permanent eller 

midlertidig administrativ tilladelse til 

ibrugtagning af et køretøj i vejtrafik, som 

omfatter identificering af køretøjet og 

tildeling af et løbenummer 

16) "registrering": administrativ 

tilladelse til ibrugtagning af et køretøj i 

vejtrafik, hvilket omfatter dets 

identifikation og tildeling af et 

serienummer, som er dets 

registreringsnummer, uanset om dette er 

permanent eller midlertidig eller for en 

kort periode 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 46 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

46) "reparations- og 

vedligeholdelsesinformationer om 

køretøjer": alle de oplysninger, der er 

nødvendige til diagnosticering, service, 

syn, periodisk overvågning, reparation, 

omprogrammering eller re-initialisering af 

et køretøj eller udstyring af køretøjet med 

dele og udstyr, og som fabrikanterne 

stiller til rådighed for deres autoriserede 

forhandlere og reparatører, herunder alle 

efterfølgende ændringer og supplementer 

til sådanne informationer 

46) "reparations- og 

vedligeholdelsesinformationer om 

køretøjer": alle de oplysninger, der er 

nødvendige til diagnosticering, service, 

syn, periodisk overvågning, reparation, 

omprogrammering eller re-initialisering af 

et køretøj eller udstyring af køretøjet med 

dele og udstyr samt fjerndiagnosticering 

af køretøjet, herunder alle efterfølgende 

ændringer og supplementer til sådanne 

informationer 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 56 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 56a) "sikring af elektroniske systemer": 

gennemførelse af passende avancerede 

foranstaltninger til at beskytte 

motorstyreenheder, infotainment 

systemer, hardwarekomponenter og deres 

software og systemer for overførsel af 
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oplysninger og data inden for og fra 

køretøjer mod manipulation, indgreb eller 

misbrug. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 56 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 56b) "køretøjsprototyper": køretøjer, 

der anvendes på vej under en fabrikants 

ansvar til udførelse af et bestemt 

prøvningsprogram, forudsat at de er 

specielt konstrueret og fremstillet til dette 

formål. 

 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne opretter eller 

udpeger de godkendende myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne. 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om oprettelsen og 

udpegelsen af sådanne myndigheder.  

1. Medlemsstaterne opretter eller 

udpeger de godkendende myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne. 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om oprettelsen og 

udpegelsen af sådanne myndigheder, og 

sikrer, at godkendende myndigheder og 

markedsovervågningsmyndigheder 

auditeres regelmæssigt. 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne meddelelse skal omfatte navnet på 

disse myndigheder, deres adresse, herunder 

e-mailadresse, samt deres ansvarsområde. 

Kommissionen offentliggør en liste over og 

Denne meddelelse skal omfatte navnet på 

disse myndigheder, deres adresse, herunder 

e-mailadresse, samt deres auditerede 

ansvarsområde. Kommissionen 
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oplysninger om de godkendende 

myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne på sit 

websted. 

offentliggør en liste over og oplysninger 

om de godkendende myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne på sit 

websted. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne skal tilrettelægge 

og udføre markedsovervågning og kontrol 

af køretøjer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheder, der indføres på 

markedet, i overensstemmelse med kapitel 

III i forordning (EF) nr. 765/2008. 

4. Medlemsstaterne skal tilrettelægge 

og udføre markedsovervågning og kontrol 

af køretøjer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheder, der indføres på 

markedet, i overensstemmelse med kapitel 

III i forordning (EF) nr. 765/2008 og stiller 

resultaterne heraf gratis til rådighed for 

offentligheden på Kommissionens websted 

senest en måned efter gennemførelse af 

de pågældende prøvninger. 

Medlemsstaterne kan beslutte at 

gennemføre fælles 

markedsovervågningsaktiviteter med 

henblik på at opfylde målene i artikel 8.  

 

Ændringsforslag  20 

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, 

udelukkende hvis de finder det nødvendigt 

og berettiget, er bemyndigede til at få 

adgang til de erhvervsdrivendes lokaler i 

de respektive medlemsstater og fastlægge, 

hvilke stikprøver af køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder, 

der er nødvendige i forbindelse med 

overensstemmelsesprøvning. Såfremt det 

bekræftes, at der er manglende 

overensstemmelse, skal medlemsstaterne 
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håndhæve alle foranstaltninger, der 

kræver iværksættelse af afhjælpende 

tiltag såsom tilbagekaldelser, anmodede 

reparationer, erstatning og sanktioner.  

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne gennemgår og 

evaluerer regelmæssigt deres 

typegodkendelsesaktiviteter. Denne form 

for gennemgang og evaluering foretages 

mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf 

meddeles de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen. Den berørte medlemsstat 

skal udarbejde et sammendrag af de 

resultater, der er tilgængelige for 

offentligheden, navnlig antallet af meddelte 

typegodkendelser og de pågældende 

fabrikanters identitet. 

6. Medlemsstaterne gennemgår og 

evaluerer regelmæssigt deres 

typegodkendelsesaktiviteter og kvaliteten 

af de udstedte typegodkendelser. Denne 

form for gennemgang og evaluering 

foretages mindst hvert tredje år, og 

resultaterne heraf meddeles de øvrige 

medlemsstater, Kommissionen og på 

anmodning tredjeparter. Den berørte 

medlemsstat skal udarbejde et sammendrag 

af de resultater, der er tilgængelige for 

offentligheden, navnlig antallet af meddelte 

eller afviste typegodkendelser og de 

pågældende fabrikanters identitet samt 

køretøjstyperne.  

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne gennemgår og 

evaluerer regelmæssigt deres 

markedsovervågningsaktiviteter. Denne 

form for gennemgang og evaluering 

foretages mindst hvert fjerde år, og 

resultaterne heraf meddeles de øvrige 

medlemsstater og Kommissionen. Den 

berørte medlemsstat skal udarbejde et 

sammendrag af de resultater, der er 

tilgængelige for offentligheden. 

7. Medlemsstaterne gennemgår og 

evaluerer regelmæssigt deres 

markedsovervågningsaktiviteter. Denne 

form for gennemgang og evaluering 

foretages mindst hvert tredje år, og 

resultaterne heraf meddeles de øvrige 

medlemsstater, Kommissionen og på 

anmodning tredjeparter. Den berørte 

medlemsstat skal udarbejde et sammendrag 

af de resultater, der er tilgængelige for 

offentligheden, navnlig med hensyn til 

antallet af køretøjer, systemer, 
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komponenter eller separate tekniske 

enheder, der ikke er i overensstemmelse 

med denne forordning, samt de 

pågældende fabrikanters identitet og 

køretøjstyperne.  

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 6a 

 Forbedring af tilsynet med 

markedsovervågning og kontrol af 

typegodkendelse 

 Kommissionen undersøger alle 

muligheder for at forbedre de 

institutionelle rammer for tilsynet med 

markedsovervågning og kontrol af 

typegodkendelse, herunder en vurdering 

af gennemførligheden af samt 

omkostningerne og de mulige fordele ved 

at oprette en uafhængig europæisk 

myndighed for markedsovervågning og 

kontrol af typegodkendelse, og 

fremsætter, hvis det er hensigtsmæssigt, et 

lovgivningsforslag inden december 2018 

for at ajourføre den institutionelle ramme 

i overensstemmelse med artiklerne 90a og 

90b. 

 Indtil en eventuel oprettelse af en 

europæisk struktur kan Kommissionen 

anvende de finansielle midler under Det 

Fælles Forskningscenter til at 

gennemføre uafhængige undersøgelser, 

inspektioner og efterfølgende kontroller, 

og resultaterne af disse undersøgelser, 

inspektioner og kontroller gøres 

tilgængelige for offentligheden. 

 

Ændringsforslag  24 
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Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Alle europæiske godkendende 

myndigheder skal fortolke og håndhæve 

bestemmelserne i denne forordning på en 

ensartet og konsekvent måde for at nå op 

på samme niveau og undgå anvendelse af 

forskellige standarder på tværs af EU. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis en godkendende myndighed 

underrettes i overensstemmelse med artikel 

8, stk. 5, artikel 9, stk. 5, artikel 52, stk. 4, 

eller artikel 54, træffer den alle nødvendige 

foranstaltninger til at ændre godkendelsen 

og, hvor det er hensigtsmæssigt, rette eller 

inddrage godkendelsen afhængigt af 

årsagerne til og alvoren af de afvigelser, 

der er påvist. 

4. Hvis en godkendende myndighed 

underrettes i overensstemmelse med artikel 

8, stk. 5, artikel 9, stk. 5, artikel 52, stk. 4, 

eller artikel 54, træffer den alle nødvendige 

foranstaltninger til at ændre godkendelsen 

og, hvor det er hensigtsmæssigt, rette eller 

inddrage godkendelsen afhængigt af 

årsagerne til og alvoren af de afvigelser, 

der er påvist, og den indberetter 

systematisk og uden forsinkelser 

Kommissionen om, hvilke 

foranstaltninger der er truffet.  

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter for at fastsætte 

fælles kriterier for at udpege, analysere og 

vurdere de godkendende myndigheder på 

nationalt plan. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren som omhandlet 

5. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 88 med 

henblik på at supplere denne forordning 

ved at fastsætte fælles kriterier for 

udnævnelse, gennemgang og vurdering af 

de godkendende myndigheder på nationalt 
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i artikel 87, stk. 2. plan.  

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.

 Markedsovervågningsmyndigheder

ne udfører regelmæssig kontrol for at 

verificere, at køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder 

opfylder kravene i denne forordning, og 

med rigtigheden af typegodkendelser. 

Denne kontrol skal udføres i et passende 

omfang, ved hjælp af dokumentkontrol og 

real-drive- og laboratorieundersøgelser på 

grundlag af statistisk relevante prøver. I 

forbindelse hermed tager 

markedsovervågningsmyndighederne 

hensyn til etablerede principper for 

risikovurdering, klager og øvrige 

oplysninger. 

1.

 Markedsovervågningsmyndigheder

ne udfører regelmæssig kontrol for at 

verificere, at køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder 

opfylder kravene i denne forordning, og 

med rigtigheden af typegodkendelser, og 

skal i denne forbindelse lægge vægt på 

sikkerheds- og miljøstandarder. Denne 

kontrol skal udføres i et passende omfang, 

ved hjælp af dokumentkontrol og real-

drive- og laboratorieprøvninger på 

grundlag af statistisk relevante prøver, der 

afspejler antallet af køretøjer i den 

pågældende medlemsstat. I forbindelse 

hermed tager 

markedsovervågningsmyndighederne 

hensyn til etablerede principper for 

risikovurdering, herunder klager, 

populariteten af køretøjsmodeller og dele 

heraf, resultaterne af prøvninger udført af 

tredjeparter, nye teknologier på markedet, 

rapporter fra periodiske syn og andre 

informationer.  

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis der er udpeget tekniske tjenester med 

henblik på denne artikel, sikrer 

markedsovervågningsmyndighederne, at 

der anvendes en anden teknisk tjeneste 

end den, der udførte prøvningerne i 

forbindelse med den oprindelige 
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typegodkendelse. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2.

 Markedsovervågningsmyndigheder

ne skal kræve, at de erhvervsdrivende gør 

sådan dokumentation og oplysninger 

tilgængelige, i det omfang det skønnes 

nødvendigt for gennemførelsen af 

myndighedernes aktiviteter. 

2.

 Markedsovervågningsmyndigheder

ne skal kræve, at de erhvervsdrivende 

snarest muligt gør enhver form for 

dokumentation og oplysninger 

tilgængelige, i det omfang det skønnes 

nødvendigt for gennemførelsen af 

myndighedernes aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis en markedsovervågningsmyndighed 

kræver flere oplysninger vedrørende en 

fabrikant, der ikke har opnået 

typegodkendelse af et køretøj på sit 

område, skal den anmode om 

oplysningerne fra 

markedsovervågningsmyndigheden i den 

medlemsstat, hvor typegodkendelsen for 

det pågældende køretøj blev tildelt. 

Sidstnævnte skal have ansvaret for at 

centralisere alle anmodninger og 

fungerer som kontaktled til fabrikanten. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. 4.
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 Markedsovervågningsmyndigheder

ne træffer passende foranstaltninger til 

inden for en passende tidsramme at advare 

brugerne på deres område om farer, som de 

har identificeret vedrørende ethvert køretøj, 

system, komponent og separat teknisk 

enhed for at undgå eller reducere risikoen 

for personskade eller andre skader. 

 Markedsovervågningsmyndigheder

ne træffer passende foranstaltninger til 

inden for 30 dage at advare brugerne på 

deres område om farer, som de har 

identificeret vedrørende ethvert køretøj, 

system, komponent og separat teknisk 

enhed for at undgå eller reducere risikoen 

for personskade eller andre skader. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Markedsovervågningsmyndighederne skal 

sikre en ensartet anvendelse af denne 

forordning med henblik på at sikre 

retssikkerhed for fabrikanterne.  

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Markedsovervågningsmyndigheden i en 

medlemsstat kan gribe ind i henhold til 

artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008.  

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. De godkendende myndigheder skal 

udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. 

De skal respektere fortrolighedskrav, når 

det er nødvendigt for så vidt om muligt at 

beskytte forretningshemmeligheder 

omfattet af den oplysningspligt, der er 

fastsat i artikel 9, stk. 3, for at beskytte 

6. De godkendende myndigheder skal 

udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. 

Navnlig skal de arbejde både 

administrativt, teknisk og økonomisk 

fuldstændig uafhængigt, og der skal være 

en streng adskillelse mellem disse 

myndigheder og typegodkendende 
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brugernes interesser i Unionen. myndigheder, tekniske tjenester og 

fabrikanter. De skal respektere 

fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for 

så vidt muligt at beskytte 

forretningshemmeligheder omfattet af den 

oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, 

stk. 3, i hele det omfang, der er 

nødvendigt, for at beskytte brugernes 

interesser i Unionen.  

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne gennemgår og 

evaluerer regelmæssigt deres 

markedsovervågningsaktiviteter. Denne 

form for gennemgang og evaluering 

foretages mindst hvert fjerde år, og 

resultaterne heraf meddeles de øvrige 

medlemsstater og Kommissionen. Den 

berørte medlemsstat skal udarbejde et 

sammendrag af de resultater, der er 

tilgængelige for offentligheden. 

7. Medlemsstaterne gennemgår og 

evaluerer regelmæssigt deres 

markedsovervågningsaktiviteter. Denne 

form for gennemgang og evaluering 

foretages mindst hvert andet år, og 

resultaterne heraf meddeles de øvrige 

medlemsstater, Kommissionen, det i 

artikel 10 omtalte forum og på 

anmodning tredjeparter. Under hele 

gennemgangen skal medlemsstaterne 

være særlig opmærksomme på 

markedsovervågningsmyndighedernes 

grad af uafhængighed i udførelsen af 

deres aktiviteter og de gennemførte 

prøvningers teknologiske niveau. Den 

berørte medlemsstat skal udarbejde et 

sammendrag af de resultater, der er 

lettilgængelige for offentligheden, navnlig 

med hensyn til antallet af køretøjer, 

systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheder, der vurderes ikke at 

være i overensstemmelse med denne 

forordning, samt de pågældende 

fabrikanters identitet.  

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 8 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Medlemsstaternes 

markedsovervågningsmyndigheder 

koordinerer deres 

markedsovervågningsaktiviteter, 

samarbejder med hinanden og udveksler 

resultaterne af disse aktiviteter med 

hinanden og med Kommissionen. I givet 

fald skal 

markedsovervågningsmyndighederne 

træffe aftale om arbejdsdeling og 

specialisering. 

8. Medlemsstaternes 

markedsovervågningsmyndigheder 

koordinerer deres 

markedsovervågningsaktiviteter, 

samarbejder med hinanden og udveksler 

resultaterne af disse aktiviteter med 

hinanden og med Kommissionen. 

Medlemsstaternes 

markedsovervågningsmyndigheder kan 

med dette for øje benytte 

informationssystemet for det indre 

marked (IMI) til at dele testresultater og 

dertil knyttede rapporter med hinanden. I 

givet fald skal 

markedsovervågningsmyndighederne 

træffe aftale om arbejdsdeling og 

specialisering.  

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter for at fastsætte 

kriterier for omfanget, rækkevidden og den 

hyppighed, hvormed en verifikation af 

overholdelsen ved kontrol af prøver som 

omhandlet i stk. 1 skal udføres. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren som omhandlet 

i artikel 87, stk. 2. 

10. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

88 til at supplere denne forordning ved at 

fastsætte kriterier for omfanget, 

rækkevidden og den hyppighed, hvormed 

en verifikation af overholdelsen ved 

kontrol af prøver som omhandlet i stk. 1 

skal udføres. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen skal tilrettelægge og 

foretage eller kræve, at der i passende 

Kommissionen skal tilrettelægge og 

foretage eller kræve, at der foretages, 
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omfang foretages, prøvninger og eftersyn 

af køretøjer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder, der allerede er 

gjort tilgængelige på markedet, med 

henblik på at verificere, at disse køretøjer, 

systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder er i overensstemmelse 

med typegodkendelsen og gældende 

lovgivning, samt at sikre rigtigheden af 

typegodkendelser. 

prøvninger og eftersyn af køretøjer, 

systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder, der allerede er gjort 

tilgængelige på markedet, jf. artikel 8, stk. 

1, med henblik på at verificere, at disse 

køretøjer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder er i 

overensstemmelse med typegodkendelsen 

og gældende lovgivning, samt at sikre 

rigtigheden af typegodkendelser. Når disse 

prøvninger og undersøgelser udføres af 

en teknisk tjeneste, må de ikke foretages 

af den samme tekniske tjeneste, som er 

blevet anvendt til at udføre de oprindelige 

typegodkendelsesprøvninger. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 De prøvninger og eftersyn, der 

tilrettelægges og udføres eller bestilles af 

Kommissionen, skal fokusere på 

overensstemmelsen for køretøjer, 

systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder efter ibrugtagning. 

Kommissionen skal basere sine 

prøvninger og eftersyn på principperne 

om risikovurdering og anvende 

oplysninger fra undersøgelser udført af 

tredjemand. 

 

Ændringsforslag  40 

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 

nedenfor. 

Disse prøvninger og eftersyn kan finde sted 

på nye køretøjer, komponenter og separate 

tekniske enheder leveret af fabrikanterne 

eller de erhvervsdrivende, jf. punkt 2 
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nedenfor. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse undersøgelser og kontroller kan også 

finde sted på registrerede køretøjer efter 

aftale med indehaveren af registreringen. 

Disse undersøgelser og kontroller kan også 

finde sted på registrerede køretøjer efter 

aftale med indehaveren af registreringen. I 

sådanne tilfælde skal der gennemføres 

alle de prøvninger, der anses for 

nødvendige, og ikke kun dem, der er 

foretaget i den oprindelige 

typegodkendelsesprocedure. Den 

nationale myndighed med ansvar for 

udførelse af disse prøvninger må ikke 

være den samme som den, der foretog de 

oprindelige typegodkendelsesprøvninger. 

 

Ændringsforslag  42 

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 andre 

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 

et sådant tidspunkt og sted, og i den 

periode, som Kommission måtte ønske. 
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Ændringsforslag  43 

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 

fremlægge alle de data, der er nødvendige 

med henblik på 

markedsovervågningsmyndighedernes og 

Kommissionen verifikation af 

overholdelsen. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter med henblik på at 

fastlægge, hvilke data der skal fremlægges, 

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. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis Kommissionen konstaterer, at de 

prøvede eller inspicerede køretøjer ikke 

overholder de typegodkendelseskrav, der er 

fastsat i denne forordning eller i de 

retsakter, der er opført i bilag IV, eller at 

der er meddelt typegodkendelse på 

grundlag af ukorrekte data, skal den i 

henhold til artikel 54, stk. 8, straks kræve, 

at den pågældende erhvervsdrivende 

træffer alle fornødne korrigerende 

foranstaltninger for at bringe køretøjerne i 

overensstemmelse med disse krav, eller 

den skal denne træffe restriktive 

foranstaltninger, enten ved at anmode den 

erhvervsdrivende om at trække de 

pågældende køretøjer tilbage fra markedet 

eller om at tilbagekalde dem inden for en 

Hvis Kommissionen konstaterer, at de 

prøvede eller inspicerede køretøjer, 

komponenter eller separate tekniske 

enheder ikke overholder de 

typegodkendelseskrav, der er fastsat i 

denne forordning eller i de retsakter, der er 

opført i bilag IV, eller at der er meddelt 

typegodkendelse på grundlag af ukorrekte 

data, skal den straks kræve, at den 

pågældende erhvervsdrivende i henhold til 

artikel 54, stk. 8, træffer alle fornødne 

korrigerende foranstaltninger for at bringe 

køretøjerne, komponenterne eller de 

separate tekniske enheder i 

overensstemmelse med disse krav, eller 

den skal træffe restriktive foranstaltninger, 

enten ved at anmode den erhvervsdrivende 



 

AD\1112968DA.docx 23/53 PE587.469v02-00 

 DA 

rimelig frist, afhængigt af hvor alvorlig den 

fastslåede manglende overensstemmelse er. 

om at trække de pågældende køretøjer, 

komponenter eller separate tekniske 

enheder tilbage fra markedet eller om at 

tilbagekalde dem inden for en rimelig frist, 

afhængigt af hvor alvorlig den fastslåede 

manglende overensstemmelse er. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen offentliggør en rapport om 

resultaterne af enhver 

verifikationsprøvning af overholdelsen, 

som den har gennemført. 

Kommissionen offentliggør inden for tre 

måneder en rapport om resultaterne af 

enhver verifikationsprøvning af 

overholdelsen, som den har gennemført. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen skal oprette og lede et 

forum for udveksling af oplysninger om 

håndhævelse ("forummet"). 

Kommissionen skal oprette, lede og føre 

tilsyn med et forum for udveksling af 

oplysninger om håndhævelse 

("forummet").  

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette forum består af medlemmer, som 

udpeges af medlemsstaterne. 

Dette forum består af medlemmer, som 

udpeges af medlemsstaterne og Europa-

Parlamentet.  

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 
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Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dets rådgivende opgaver omfatter bl.a. 

fremme af god praksis, udveksling af 

oplysninger om problemer med 

håndhævelsen, samarbejde, udvikling af 

arbejdsmetoder og -værktøjer, udvikling af 

en elektronisk procedure for udveksling af 

oplysninger, evaluering af harmoniserede 

håndhævelsesprojekter, sanktioner og 

fælles inspektioner. 

Dets koordinerende opgaver omfatter bl.a. 

fremme af god praksis, udveksling af 

oplysninger om problemer med 

håndhævelsen, samarbejde, udvikling af 

arbejdsmetoder og -værktøjer, udvikling af 

en elektronisk procedure for udveksling af 

oplysninger, evaluering af harmoniserede 

håndhævelsesprojekter, pålæggelse af 

sanktioner og gennemførelse af fælles 

inspektioner.  

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen skal i sin egenskab 

af formand etablere en offentlig online 

database for udveksling af oplysninger om 

EU-typegodkendelser mellem 

typegodkendelsesmyndigheder, 

markedsovervågningsmyndigheder, 

Kommissionen og tredjeparter. 

Kommissionen fører tilsyn med portalens 

funktion, navnlig vedligeholdelsen af 

typegodkendelsesdatabasen, herunder 

regelmæssige opdateringer heraf, 

koordinering af indgående oplysninger 

med relevante myndigheder, 

datasikkerhed og fortrolighed under 

hensyntagen til beskyttelsen af 

forretningshemmeligheder. 

 Informationerne i databasen skal være 

baseret på de oplysninger, som de 

nationale typegodkendelsesmyndigheder 

har afgivet i medfør af artikel 25. 

 Kommissionen indarbejder et værktøj til 

at uploade prøvningsresultater, rapporter 

om fejl og klager indgivet af uafhængige 

tredjeparter om køretøjernes præstationer, 

systemer, komponenter og tekniske 
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enheder. Disse indgivne oplysninger og 

data skal være klart adskilt fra de 

oplysninger, der afgives af de nationale 

myndigheder. De oplysninger, der 

indgives af uafhængige tredjeparter, 

anvendes af forummet inden for 

rammerne af dets ansvarsområder. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Forummet skal gennemgå 

resultaterne af prøvninger af emissioner 

under faktisk kørsel, jf. artikel 7, indtil 

overensstemmelsesfaktorerne træder i 

kraft i september 2017.  

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2c. Forummet skal have bemyndigelse 

til at foretage fælles audit af de nationale 

typegodkendelsesmyndigheder for at 

verificere, at de konsekvent gennemfører 

kravene i denne forordning, og at de 

varetage deres opgaver uafhængigt og 

omhyggeligt. Disse auditter skal omfatte 

en kontrol af de nationale 

typegodkendelsesprocedurer, der er 

indført, en vilkårlig stikprøvekontrol af de 

udstedte typegodkendelser og et besøg hos 

en teknisk tjeneste, der hører under den 

evaluerede myndigheds ansvarsområde. 

Kommissionen kan deltage i evalueringen 

og træffer afgørelse om, hvorvidt den 

ønsker at deltage, på grundlag af en 

risikoanalyse. 

 Hvis auditten viser, at den berørte 
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myndighed har tilsidesat nogen af 

kravene i denne forordning, skal 

forummet straks underrette 

medlemsstaterne, Kommissionen og 

Europa-Parlamentet. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 88 med 

henblik på at fastsætte de forummets 

udpegelse, sammensætning, opgaver, 

arbejdsmetoder og forretningsorden. 

3. Kommissionen fastsætter 

forummets sammensætning, udpegelse, 

detaljerede opgaver, arbejdsmetoder og 

forretningsorden.  

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 88 med henblik på at supplere 

denne forordning for at fastlægge 

kriterierne for vurdering af ansøgninger 

om undtagelse fra forbuddet mod 

manipulationsanordninger til 

begrænsning af emissioner fra køretøjer i 

henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning 

(EF) nr. 715/2007 og betingelserne for 

godkendelse eller afvisning af disse 

ansøgninger. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 7 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Fabrikanter skal sikre, at 

elektroniske systemer, der er indbygget i 

køretøjer, er sikre. For hver ansøgning 

om godkendelse af en ny type køretøj eller 

om forlængelse heraf og for godkendelse 

af de pågældende systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheder, der er 

monteret i køretøjer af denne type, skal 

fabrikanten forelægge den godkendende 

myndighed en præcis beskrivelse af anti-

manipulationssikringerne. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 7 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7b. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 88 til at 

supplere denne forordning ved at 

fastsætte detaljerede regler, som sikrer, at 

de elektroniske systemer er beskyttet mod 

manipulation. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fabrikantens forpligtelser med hensyn til 

deres køretøjer, systemer, komponenter, 

separate tekniske enheder og dele og 

udstyr, der ikke er i overensstemmelse, 

eller som udgør en alvorlig risiko 

Fabrikantens forpligtelser med hensyn til 

deres køretøjer, systemer, komponenter, 

separate tekniske enheder og dele og 

udstyr, der ikke er i overensstemmelse, 

eller som udgør en risiko for miljøet, 

sundheden og sikkerheden 

 

Ændringsforslag  57 
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Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at have adgang til den 

informationsmappe, der er omhandlet i 

artikel 22, og den typeattest, der er 

omhandlet i artikel 34, på et af Unionens 

officielle sprog. Fabrikanten opbevarer 

informationsmappen med henblik på at 

kunne stille denne til rådighed for den 

godkendende myndighed i en periode på ti 

år efter markedsføringen af et køretøj og i 

en periode på fem år efter markedsføringen 

af et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhed. 

a) at have adgang til den 

informationsmappe, der er omhandlet i 

artikel 22, og den typeattest, der er 

omhandlet i artikel 34, på et af Unionens 

officielle sprog. Fabrikanten opbevarer 

informationsmappen med henblik på at 

kunne stille denne til rådighed for den 

godkendende myndighed og 

markedsovervågningsmyndighederne i en 

periode på ti år efter markedsføringen af et 

køretøj og i en periode på fem år efter 

markedsføringen af et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhed 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) på grundlag af en godkendende 

myndigheds begrundede anmodning, at 

give den al den information og 

dokumentation, der er nødvendig for at 

påvise køretøjets, systemets, komponentens 

og den separate tekniske enheds 

fremstillings overensstemmelse 

b) på grundlag af en godkendende 

myndigheds begrundede anmodning, at 

give den al den information og 

dokumentation, der er nødvendig for at 

påvise køretøjets, systemets, komponentens 

og den separate tekniske enheds 

fremstillings overensstemmelse, herunder 

eventuelle tekniske specifikationer 

vedrørende typegodkendelse og adgang til 

software og algoritmer, som der anmodes 

om 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Distributørers forpligtelser vedrørende 

deres køretøjer, systemer, komponenter 

Distributørers forpligtelser vedrørende 

deres køretøjer, systemer, komponenter 
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eller separate tekniske enheder, der ikke er 

i overensstemmelse, eller vedrørende deres 

køretøjer, systemer, komponenter, separate 

tekniske enheder, dele eller udstyr, der 

udgør en alvorlig risiko 

eller separate tekniske enheder, der ikke er 

i overensstemmelse, eller vedrørende deres 

køretøjer, systemer, komponenter, separate 

tekniske enheder, dele eller udstyr, der 

udgør en risiko for miljøet, sundheden og 

sikkerheden 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en distributør finder, at et 

køretøj, et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhed, som han har gjort 

tilgængelig på markedet, ikke er i 

overensstemmelse med denne forordning, 

underretter han fabrikanten eller 

importøren for at sikre, at der træffes de 

fornødne foranstaltninger i henhold til 

artikel 12, stk. 1, eller artikel 15, stk. 1, 

med henblik på at bringe køretøjet, 

systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enhed i overensstemmelse eller 

trække det/den tilbage eller tilbagekalde 

den/det, alt efter hvad der er 

hensigtsmæssigt. 

2. Hvis en distributør finder, at et 

køretøj, et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhed, som denne har gjort 

tilgængelig på markedet, ikke er i 

overensstemmelse med denne forordning, 

underretter vedkommende Kommissionen 

fabrikanten, importøren og de 

godkendende myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne for 

at sikre, at der træffes de fornødne 

foranstaltninger i henhold til artikel 12, stk. 

1, eller artikel 15, stk. 1, med henblik på at 

bringe køretøjet, systemet, komponenten 

eller den separate tekniske enhed i 

overensstemmelse eller trække det/den 

tilbage eller tilbagekalde den/det, alt efter 

hvad der er hensigtsmæssigt. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. EU-typegodkendelsen for den 

sidste etape i færdigopbygningen meddeles 

først, når den godkendende myndighed har 

verificeret , at det køretøj, der 

typegodkendes i den sidste etape, på dette 

tidspunkt opfylder alle gældende tekniske 

krav. Dette omfatter en dokumentkontrol af 

alle krav henhørende under en EU-

4. EU-typegodkendelsen for den 

sidste etape i færdigopbygningen meddeles 

først, når den godkendende myndighed har 

verificeret, at det køretøj, der 

typegodkendes i den sidste etape, på dette 

tidspunkt opfylder alle gældende tekniske 

krav. Dette omfatter en dokumentkontrol af 

alle krav henhørende under en EU-
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typegodkendelse for en ukomplet 

køretøjstype, som er givet i løbet af en 

etapevis procedure, selv hvis denne er givet 

for et køretøj fra en anden køretøjsklasse. 

typegodkendelse for en ukomplet 

køretøjstype, som er givet i løbet af en 

etapevis procedure, selv hvis denne er givet 

for et køretøj fra en anden køretøjsklasse. 

Det omfatter desuden en kontrol af, at de 

systemer, der har fået en separat 

typegodkendelse, stadig har en ydeevne, 

som er i overensstemmelse med denne 

typegodkendelse, når de indarbejdes i et 

færdigopbygget køretøj. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) alle data, tegninger, fotografier og 

andre oplysninger 

b) alle data, tegninger, fotografier og 

andre oplysninger, herunder alle 

motorstyringsstrategier, der gøres brug af 

under forskellige anvendelsesforhold 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den godkendende myndighed og de 

tekniske tjenester skal have adgang til 

software og algoritmer for køretøjet. 

Den godkendende myndighed og de 

tekniske tjenester skal have adgang til 

software og algoritmer for køretøjet. For at 

opfylde de i artikel 8 nærmere angivne 

forpligtelser og med henblik på den 

kontrol, der er fastsat i artikel 9, skal 

markedsovervågningsmyndighederne og 

Kommissionen have adgang til software 

og algoritmer for køretøjet. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 En sådan adgang omfatter også 

sikkerheds- og miljørelateret software og 

hardware, herunder algoritmer for 

køretøjets systemer og delsystemer, der er 

nødvendige for kontrol og godkendelse. 

Softwaren skal identificeres på en sådan 

måde, at enhver forandring er 

umiddelbart synlig. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den godkendende myndighed 

sender inden for en frist på en måned efter 

udstedelse eller ændring af EU-

typegodkendelsesattesten til de 

godkendende myndigheder i de andre 

medlemsstater og til Kommissionen en 

kopi af EU-typegodkendelsesattesten med 

bilag, herunder de prøvningsrapporter, der 

er omhandlet i artikel 23, for hver type 

køretøj, system, komponent eller teknisk 

enhed, den har godkendt. Denne kopi skal 

sendes via et fælles, sikkert elektronisk 

udvekslingssystem eller i form af en sikker 

elektronisk fil. 

1. Den godkendende myndighed 

sender inden for en frist på en måned efter 

udstedelse eller ændring af EU-

typegodkendelsesattesten til de 

godkendende myndigheder i de andre 

medlemsstater og til Kommissionen en 

kopi af EU-typegodkendelsesattesten med 

de i bilag I og III omhandlede bilag, 

herunder de prøvningsrapporter, der er 

omhandlet i artikel 23, for hver type 

køretøj, system, komponent eller teknisk 

enhed, den har godkendt. Bilagene skal 

som minimum indeholde oplysninger om: 

 -  prøvekøretøjets masse/vægt 

 -  prøvningstemperatur 

 -  køremodstandskoefficienter 

 -  ikke-nødvendigt udstyr i brug 

under prøvning (klimaanlæg, audio- og 

mediasystemer osv.) 

 -  dækdetaljer (model, størrelse, tryk) 

 -  køretøjsspecifikke gearskiftpunkter 

 -  aktiveret kørselsform under 

prøvning 

 -  luftmodstand 
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 -  prøvningskøretøjets rullemodstand 

 -  tekniske tjenester, der er gjort brug 

af på hvert trin. 

 Denne kopi skal sendes via et fælles, 

sikkert elektronisk udvekslingssystem eller 

i form af en sikker elektronisk fil. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis den anmodes herom af en 

godkendende myndighed i en anden 

medlemsstat eller af Kommissionen, skal 

den godkendende myndighed, der har 

udstedt en EU-typegodkendelse, inden for 

en frist på en måned efter at have modtaget 

anmodningen fremsende den anmodende 

myndighed et eksemplar af EU-

typegodkendelsesattesten med bilag via et 

fælles, sikkert elektronisk 

udvekslingssystem eller i form af en sikker 

elektronisk fil. 

3. Hvis den anmodes herom af en 

godkendende myndighed i en anden 

medlemsstat eller af Kommissionen, skal 

den godkendende myndighed, der har 

udstedt en EU-typegodkendelse, inden for 

en frist på en måned efter at have modtaget 

anmodningen fremsende den anmodende 

myndighed et eksemplar af EU-

typegodkendelsesattesten med de i bilag I 

og III omhandlede bilag. Bilagene skal 

som minimum indeholde oplysninger om: 

 -  prøvekøretøjets masse/vægt 

 -  prøvningstemperatur 

 -  køremodstandskoefficienter 

 -  ikke-nødvendigt udstyr i brug 

under prøvning (klimaanlæg, audio- og 

mediasystemer osv.) 

 -  dækdetaljer (model, størrelse, tryk) 

 -  køretøjsspecifikke gearskiftpunkter 

 -  aktiveret kørselsform under 

prøvning 

 -  luftmodstand 

 -  prøvningskøretøjets rullemodstand 

 -  tekniske tjenester, der er gjort brug 

af på hvert trin. 

 Dette eksemplar skal sendes via et fælles, 

sikkert elektronisk udvekslingssystem eller 
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i form af en sikker elektronisk fil. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den godkendende myndighed 

underretter hurtigst muligt de godkendende 

myndigheder i de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen om sin nægtelse eller 

inddragelse af enhver EU-typegodkendelse 

med angivelse af grundene hertil. 

4. Den godkendende myndighed 

underretter hurtigst muligt de godkendende 

myndigheder i de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen om sin nægtelse eller 

inddragelse af enhver EU-typegodkendelse 

med angivelse af grundene hertil. Den 

godkendende myndighed skal i sin 

begrundede afgørelse medtage alle 

prøvningsresultater, herunder som 

minimum data vedrørende: 

 -  prøvekøretøjets masse/vægt 

 -  prøvningstemperatur 

 -  køremodstandskoefficienter 

 -  ikke-nødvendigt udstyr i brug 

under prøvning (klimaanlæg, audio- og 

mediasystemer osv.) 

 -  dækdetaljer (model, størrelse, tryk) 

 -  køretøjsspecifikke gearskiftpunkter 

 -  aktiveret kørselsform under 

prøvning 

 -  luftmodstand 

 -  prøvningskøretøjets rullemodstand 

 -  tekniske tjenester, der er gjort brug 

af på hvert trin. 

 Dens begrundede afgørelse skal sendes 

via et fælles, sikkert elektronisk 

udvekslingssystem eller i form af en 

sikker elektronisk fil. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Den typegodkendende myndighed 

skal opdatere den i artikel 10, stk. 2a, 

omhandlede offentlige onlinedatabase 

uden unødig forsinkelse, når en ny 

typegodkendelse udstedes eller trækkes 

tilbage, og hver gang der registreres 

manglende overensstemmelse med denne 

forordning eller træffes afhjælpende 

foranstaltninger. Den typegodkendende 

myndighed skal medtage de i stk. 1 eller 3 

anførte data. 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fabrikanten stiller de køretøjer, 

systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheder til rådighed for den 

godkendende myndighed, som i henhold 

til de relevante retsakter opført i bilag IV 

kræves til udførelsen af de påkrævede 

prøvninger. 

2. Fabrikanten stiller de køretøjer, 

systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheder til rådighed for den 

tekniske tjeneste, som i henhold til de 

relevante retsakter opført i bilag IV kræves 

til udførelsen af de påkrævede prøvninger. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De påkrævede prøvninger skal 

udføres på køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder, 

som er repræsentative for den type, der 

skal godkendes. 

3. De påkrævede prøvninger skal 

udføres på køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder, 

som er repræsentative for den type, der 

skal godkendes. Ved typegodkendelse af et 

køretøj som helhed skal myndighederne 

sikre, at de køretøjer, der udvælges til 

prøvning, ikke vil føre til resultater, der 

systematisk afviger fra præstationerne for 

de pågældende køretøjer, når de bruges 
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under forhold, som med rimelighed kan 

forventes under normal drift og brug. 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ved typegodkendelse af køretøjer som 

helhed skal myndighederne sikre, at de 

køretøjer, der udvælges til prøvning, ikke 

vil føre til resultater, der systematisk 

afviger fra præstationerne for de 

pågældende køretøjer, når de bruges 

under forhold, som med rimelighed kan 

forventes under normal drift og brug. 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Når der udføres 

verifikationsprøvning i henhold til stk. 2 

og 4, skal en godkendende myndighed 

udpege en anden teknisk tjeneste end den, 

der blev benyttet under den oprindelige 

typegodkendelsesprøvning. 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

National gebyrstruktur til dækning af 

omkostninger ved typegodkendelse og 

markedsovervågning 

Finansiering af omkostninger ved 

typegodkendelse og markedsovervågning 

Ændringsforslag  74 
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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 sikrer, at der ikke 

foreligger interessekonflikter, 

overlappende funktioner eller 

forretningsmæssige forbindelser mellem 

nationale typegodkendelses- eller 

markedsovervågningsmyndigheder, 

tekniske tjenester og fabrikanter. Med 

henblik herpå fastlægger de uafhængige 

og gennemsigtige 

finansieringsbestemmelser, 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, der er udpeget af dem.  

 

Ændringsforslag  75 

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. 

2. Gebyrer opkræves fra fabrikanter, 

som har ansøgt om typegodkendelse i den 

pågældende medlemsstat. Gebyrer må ikke 

opkræves direkte af de tekniske tjenester. 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne kan også 

fastsætte, at fabrikanterne pålægges 

administrative gebyrer i forhold til 

antallet af køretøjer, der sælges på EU-
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markedet hvert år. Disse gebyrer, skal 

øremærkes til at finansiere tekniske 

tjenesters typegodkendelsesprøvninger og 

markedsovervågningsaktiviteter i 

overensstemmelse med artikel 8.  

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Senest i 2020 vurderer 

Kommissionen medlemsstaternes 

finansieringsbestemmelser. I forbindelse 

med denne vurdering skal Kommissionen 

undersøge mulighederne for oprettelse af 

en EU-dækkende gebyrstruktur til 

dækning af omkostninger ved 

typegodkendelse og markedsovervågning 

for at have en fast gebyrstruktur i hele 

Unionen. Kommissionen skal også 

undersøge muligheden af at indføre en 

afgift på registrering (dvs. ved salg af nye 

køretøjer), hvorigennem de vidt udstrakte 

prøvninger kan finansieres. 

 Kommissionen aflægger rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

resultaterne af sin vurdering og 

forelægger, hvis det er relevant, et 

lovgivningsforslag.  

 

Ændringsforslag  78 

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 

1. Typegodkendelse af køretøjer, 

systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder, der skal udstedes for en 

begrænset periode på otte år uden 

mulighed for forlængelse. Udløbsdatoen 

angives i typegodkendelsesattesten. Efter 
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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. 

udløbet af typegodkendelsesattesten, 

udstedes der kun en ny uden yderligere 

prøvning efter ansøgning fra fabrikanten, 

hvis den godkendende myndighed har 

verificeret, at der ikke har været nogen 

ændringer i den pågældende type af 

køretøj, system, komponent og separat 

teknisk enhed, og 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. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den eller de personer, som har 

bemyndigelse til at underskrive 

typeattester, skal være ansat af fabrikanten 

og være behørigt bemyndiget til på 

fabrikantens vegne at påtage sig det fulde 

juridiske ansvar med hensyn til et køretøjs 

udformning og konstruktion eller 

produktionens overensstemmelse. 

4. Den eller de personer, som har 

bemyndigelse til at underskrive 

typeattester, skal være ansat af fabrikanten 

og være behørigt bemyndiget til på 

fabrikantens vegne at påtage sig det 

juridiske ansvar med hensyn til et køretøjs 

udformning og konstruktion eller 

produktionens overensstemmelse. 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Hvis de nødvendige betingelser for 

harmoniseret adgang til data for de 

nødvendige aktører er opfyldt, tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage en 

delegeret retsakt i overensstemmelse med 

artikel 88 til at supplere denne forordning 

ved at muliggøre fuld udskiftning af 

overensstemmelsesattesten på papir med 

en elektronisk overensstemmelsesattest. 
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Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis 

markedsovervågningsmyndighederne i en 

medlemsstat har truffet foranstaltninger i 

henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 

765/2008 og artikel 8 i nærværende 

forordning, eller hvis de har tilstrækkelig 

grund til at formode, at et køretøj, et 

system, en komponent eller en separat 

teknisk enhed, der er omfattet af denne 

forordning, udgør en alvorlig risiko for 

menneskers sundhed eller sikkerhed eller 

for varetagelsen af almene 

samfundshensyn, der er omfattet af denne 

forordning, skal de straks underrette den 

godkendende myndighed, der har meddelt 

godkendelsen, om deres konklusioner. 

1. Hvis 

markedsovervågningsmyndighederne i en 

medlemsstat har truffet foranstaltninger i 

henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 

765/2008 og artikel 8 i nærværende 

forordning, eller hvis de har tilstrækkelig 

grund til at formode, at et køretøj, et 

system, en komponent eller en separat 

teknisk enhed, der er omfattet af denne 

forordning, udgør en risiko for miljøet, 

menneskers sundhed eller sikkerhed eller 

for varetagelsen af almene 

samfundshensyn, der er omfattet af denne 

forordning, skal de straks underrette den 

godkendende myndighed, der har meddelt 

godkendelsen, om deres konklusioner. 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den godkendende myndighed, der er 

omhandlet i stk. 1, skal foretage en 

vurdering af det/den pågældende køretøj, 

system, komponent eller separate tekniske 

enhed omfattende alle de relevante krav, 

der er fastsat i denne forordning. De 

relevante erhvervsdrivende skal 

samarbejde fuldt ud med de godkendende 

myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne. 

Den godkendende myndighed, der er 

omhandlet i stk. 1, skal foretage en 

vurdering af det/den pågældende køretøj, 

system, komponent eller separate tekniske 

enhed omfattende alle de relevante krav, 

der er fastsat i denne forordning. De 

relevante erhvervsdrivende skal 

samarbejde fuldt ud med de godkendende 

myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne og 

omgående give dem adgang til alle 

nødvendige oplysninger. 

 

Ændringsforslag  83 
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Forslag til forordning 

Artikel 52 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Køretøjer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheder, der er i 

overensstemmelse med kravene, som udgør 

en alvorlig sikkerhedsrisiko eller kan 

anrette alvorlige skader på den offentlige 

sundhed og miljøet 

Køretøjer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheder, der er i 

overensstemmelse med kravene, og som 

udgør en alvorlig risiko for miljøet, den 

offentlige sundhed og sikkerheden. 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat efter at have foretaget 

en vurdering i henhold til artikel 49, stk. 1, 

finder, at et køretøj, et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhed, 

selv om den eller det opfylder de gældende 

krav eller er behørigt mærket, udgør en 

alvorlig sikkerhedsrisiko eller i alvorlig 

grad kan skade miljøet eller den offentlige 

sundhed, pålægger den den pågældende 

erhvervsdrivende at træffe alle passende 

korrigerende foranstaltninger for at sikre, 

at det pågældende køretøj, det pågældende 

system, den pågældende komponent eller 

den pågældende separate tekniske enhed, 

ved markedsføring, registrering eller 

ibrugtagning ikke længere udgør en risiko, 

eller at træffe restriktive foranstaltninger 

for at trække køretøjet, systemet, 

komponenten eller den separate tekniske 

enhed tilbage fra markedet eller 

tilbagekalde den eller det inden for en 

rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art. 

Hvis en medlemsstat efter at have foretaget 

en vurdering i henhold til artikel 49, stk. 1, 

finder, at et køretøj, et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhed, 

selv om den eller det opfylder de gældende 

krav eller er behørigt mærket, udgør en 

alvorlig sikkerhedsrisiko, miljøet eller 

sundheden, pålægger den pågældende 

erhvervsdrivende at træffe alle passende 

korrigerende foranstaltninger for at sikre, 

at det pågældende køretøj, det pågældende 

system, den pågældende komponent eller 

den pågældende separate tekniske enhed, 

ved markedsføring, registrering eller 

ibrugtagning ikke længere udgør en risiko, 

eller at træffe restriktive foranstaltninger, 

der kræver, at køretøjet, systemet, 

komponenten eller den separate tekniske 

enhed trækkes tilbage fra markedet eller 

tilbagekaldes inden for en rimelig tidsfrist i 

forhold til risikoens art. 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaten kan give afslag på 

registrering af sådanne køretøjer, indtil den 

erhvervsdrivende har truffet alle passende 

korrigerende foranstaltninger. 

Medlemsstaten giver afslag på registrering 

af sådanne køretøjer, indtil den 

erhvervsdrivende har truffet alle passende 

korrigerende foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  86 

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 

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. 

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, træffer de godkendende 

myndigheder og 

markedsovervågningsmyndighederne eller 

Kommissionen 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 kræve, at de 

trækkes tilbage fra markedet eller 

tilbagekaldes, 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. 

 

Ændringsforslag  87 
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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 

type, kan den træffe enhver restriktiv 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

artikel 53, stk. 1. 

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 

type, træffer den enhver form for 

restriktive foranstaltninger i 

overensstemmelse med artikel 53, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 64 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 64a 

 Oplysninger om organer, der udfører 

teknisk kontrol, og reparations- og 

vedligeholdelsesorganer 

 Kontrolafprøvninger skal udføres på 

køretøjer i forskellige faser af deres 

levetid, navnlig når der udføres teknisk 

kontrol, med henblik på at sikre, at 

emissionerne forbliver konstante i hele 

deres levetid. Uafhængige aktører, 

herunder anlæg til teknisk kontrol må 

derfor have adgang til relevante 

oplysninger fra fabrikanterne og 

måleudstyr, som svarer til det, der 

anvendes ved typegodkendelse. 

 

Ændringsforslag  89 
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Forslag til forordning 

Artikel 65 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Uafhængige markedsaktører skal på 

samme tid som fabrikanterne og deres 

autoriserede forhandlere have adgang til 

samme indhold som disse i forbindelse 

med levering af fjerndiagnosetjenester. 

Selvstændige erhvervsdrivende behøver 

dog ikke at opbevare de data og 

oplysninger, der er blevet gjort 

tilgængelige for dem, og er forpligtet til at 

slette sådanne data og oplysninger, 

umiddelbart efter at der er ydet 

fjerndiagnosticering. 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 65 – stk. 10 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10a. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 88 til at 

supplere denne forordning ved at 

udarbejde et bilag XVIIIA for at håndtere 

den teknologiske udvikling inden for 

udveksling af digitale data ved hjælp af et 

trådløst fjerndatanet og derved sikre 

uafhængige aktørers fortsatte direkte 

adgang til oplysninger og ressourcer fra 

køretøjmonteret udstyr og samt 

konkurrenceneutralitet med hensyn til 

teknisk udformning. 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til forordning 

Artikel 69 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Operatører er berettiget til, 

uafhængigt eller gennem en 

sammenslutning, at indgive en klage til 

deres egen nationale myndighed, der 

inden for tre måneder skal undersøge 

klagen og kontrollere overensstemmelsen 

af det pågældende køretøj. 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den typegodkendende myndighed, 

der er udpeget af medlemsstaten i henhold 

til artikel 7, stk. 3, i det følgende benævnt 

"den typegodkendende myndighed", har 

ansvaret for vurdering, udpegelse, 

notifikation og overvågning af tekniske 

tjenester, herunder, hvis det er relevant, 

underentreprenører eller 

dattervirksomheder af disse tekniske 

tjenester. 

1. Den typegodkendende myndighed, 

der er udpeget af medlemsstaten i henhold 

til artikel 7, stk. 3, i det følgende benævnt 

"den typegodkendende myndighed", har 

ansvaret for vurdering, udpegelse, 

notifikation og overvågning af tekniske 

tjenester, herunder, hvis det er relevant, 

underentreprenører eller 

dattervirksomheder af disse tekniske 

tjenester. Medlemsstaterne kan uddelegere 

opgaven med vurdering og overvågning af 

disse tekniske tjenester eller 

underleverandører eller 

dattervirksomheder af disse tekniske 

tjenester til et nationalt 

akkrediteringsorgan. 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen kan, midlertidigt eller 

permanent, suspendere en 

typegodkendende myndigheds aktiviteter i 

tilfælde af, at den pågældende 

typegodkendende myndighed udviser grov 
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forsømmelighed i opfyldelsen af sine 

forpligtelser.  

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 8 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne udarbejder en årlig plan 

for peerevaluering, som sikrer en passende 

rotation med hensyn til, hvilke 

myndigheder der evaluerer, og hvilke der 

bliver evalueret, og forelægger den for 

Kommissionen. 

Det forum, der er oprettet ved artikel 10, 
udarbejder en arbejdsplan for 

peerevaluering, som sikrer en passende 

rotation med hensyn til, hvilke 

myndigheder der evaluerer, og hvilke der 

bliver evalueret. Peerevalueringens 

frekvens såvel som sammensætningen af 

de teams, som evaluerer den 

typegodkendende myndighed, kan variere 

afhængig af antallet af typegodkendelser 

for køretøjsklasser eller -systemer, 

komponenter og separate tekniske 

enheder, der udføres af den 

typegodkendende myndighed i den enkelte 

berørte medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 8 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Peerevalueringen skal omfatte et besøg hos 

en teknisk tjeneste under den evaluerede 

myndigheds ansvarsområde. 

Kommissionen kan deltage i evalueringen 

og træffe afgørelse om dens deltagelse på 

grundlag af en risikoanalyse. 

Peerevalueringen skal omfatte en 

verifikation af 

typegodkendelsesprocedurerne og korrekt 

gennemførelse af kravene i denne 

forordning, en vilkårlig stikprøvekontrol 

af de udstedte typegodkendelser og et 

besøg hos en teknisk tjeneste under den 

evaluerede myndigheds ansvarsområde. 

Kommissionen kan deltage i 

peerevalueringen og træffer afgørelse om, 

hvorvidt den ønsker at deltage, på 

grundlag af en risikoanalyse. 
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Ændringsforslag  96 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 8 – afsnit 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 De typegodkendende myndigheder skal 

tilskyndes til at være akkrediteret i 

overensstemmelse med EN ISO-

standarder.  

Ændringsforslag  97 

Forslag til forordning 

Artikel 72 – stk. 1 – litra b  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) kategori B: tilsyn med de 

prøvninger, der er nævnt i denne 

forordning og i de retsakter, der er opført i 

bilag IV, hvor sådanne prøvninger udføres 

i fabrikantens eller tredjemands faciliteter 

b) kategori B: tilsyn med de 

prøvninger, der er nævnt i denne 

forordning og i de retsakter, der er opført i 

bilag IV, hvor sådanne prøvninger udføres 

i tredjemands faciliteter. Denne 

prøvningskategori er omfattet af en 

undtagelse. Kategori B-prøvninger er ikke 

tilladt i tilfælde af typegodkendelser af 

køretøjer i deres helhed 

Ændringsforslag  98 

Forslag til forordning 

Artikel 76 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En intern teknisk tjeneste skal 

opfylde følgende krav: 

udgår 

a)  den er blevet akkrediteret af et 

nationalt akkrediteringsorgan som 

defineret i artikel 2, nr. 11, i forordning 

(EF) nr. 765/2008 og i overensstemmelse 

med tillæg 1 og 2 til bilag V til denne 

forordning 

 

b)  den interne tekniske tjeneste og 

dens personale skal være organisatorisk 

identificerbare og have 

rapporteringsmetoder inden for 
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fabrikantens virksomhed, som den udgør 

en del af, som sikrer dens uvildighed og 

dokumenterer denne over for det 

relevante nationale akkrediteringsorgan 

c)  hverken den interne tekniske 

tjeneste eller dens personale må deltage i 

aktiviteter, som kan være i strid med deres 

objektivitet og integritet i forbindelse med 

de kategorier af aktiviteter, som de er 

blevet udpeget til at udføre 

 

d)  den leverer udelukkende sine 

tjenester til fabrikantens virksomhed, som 

den er en del af. 

 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til forordning 

Artikel 80 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest to måneder efter afslutningen af 

denne vurdering af den tekniske tjeneste 

aflægger medlemsstaterne rapport til 

Kommissionen og de øvrige medlemsstater 

om disse overvågningsaktiviteter. 

Rapporterne skal indeholde en 

sammenfatning af vurderingen, som gøres 

offentligt tilgængelig. 

Senest to måneder efter afslutningen af den 

tekniske tjenestes vurdering aflægger 

medlemsstaterne rapport til Kommissionen 

og de øvrige medlemsstater om disse 

overvågningsaktiviteter, uden at dette 

medfører en stigende belastning i form af 

administration eller menneskelige 

ressourcer. Rapporterne skal indeholde en 

fyldestgørende sammenfatning af 

vurderingen, som gøres offentligt 

tilgængelig. 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til forordning 

Artikel 81 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen undersøger alle sager, hvor 

den er blevet gjort opmærksom på forhold, 

der kan give anledning til at tvivle på en 

teknisk tjenestes kompetence eller fortsatte 

opfyldelse af de krav og forpligtelser, der 

påhviler den i henhold til denne forordning. 

Kommissionen undersøger i samarbejde 

med den pågældende medlemsstats 

typegodkendelsesmyndighed alle sager, 

hvor den er blevet gjort opmærksom på 

forhold, der kan give anledning til at tvivle 

på en teknisk tjenestes kompetence eller 
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Den kan også på eget initiativ indlede 

sådanne undersøgelser. 

fortsatte opfyldelse af de krav og 

forpligtelser, der påhviler den i henhold til 

denne forordning. Den kan også på eget 

initiativ indlede sådanne undersøgelser. 

 

Ændringsforslag  101 

Forslag til forordning 

Artikel 81 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen hører den 

typegodkendende myndighed i den 

medlemsstat, hvor den tekniske tjeneste er 

etableret som led i den undersøgelse, der er 

omhandlet i stk. 1. Den typegodkendende 

myndighed i medlemsstaten giver efter 

anmodning Kommissionen alle relevante 

oplysninger vedrørende gennemførelsen og 

overholdelsen af kravene om 

uafhængighed og kompetence for den 

pågældende tekniske tjeneste. 

2. Kommissionen samarbejder med 

den typegodkendende myndighed i den 

medlemsstat, hvor den tekniske tjeneste er 

etableret som led i den undersøgelse, der er 

omhandlet i stk. 1. Den typegodkendende 

myndighed i medlemsstaten giver efter 

anmodning Kommissionen alle relevante 

oplysninger vedrørende gennemførelsen af 

den pågældende tekniske tjeneste og dens 

overholdelse af kravene om uafhængighed 

og kompetence. 

Ændringsforslag  102 

Forslag til forordning 

Artikel 86 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne skal opkræve 

gebyrer af de tekniske tjenester, som 

ansøger om at blive udpeget på deres 

område med henblik på helt eller delvis at 

dække omkostningerne i forbindelse med 

de aktiviteter, der udføres af de nationale 

myndigheder med ansvar for tekniske 

tjenester i overensstemmelse med denne 

forordning. 

1. Medlemsstaterne skal opkræve 

gebyrer af de tekniske tjenester, som 

ansøger om at blive udpeget på deres 

område med henblik på at dække 

omkostningerne i forbindelse med de 

aktiviteter, der udføres af de nationale 

myndigheder med ansvar for tekniske 

tjenester i overensstemmelse med denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til forordning 

Artikel 88 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 

2, artikel 10, stk. 3, artikel 22, stk. 3, 

artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 

26, stk. 2, artikel 28, stk. 5, artikel 29, stk. 

6, artikel 34, stk. 2, artikel 55, stk. 2 og 3, 

artikel 56, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 

65, stk. 10, artikel 76, stk. 4, og artikel 90, 

stk. 2, tillægges Kommissionen for en 

ubegrænset periode fra datoen for 

ikrafttrædelsen af denne forordning. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 

2, artikel 8, stk. 10, artikel 10, stk. 3, 

artikel 22, stk. 3, artikel 24, stk. 3, artikel 

25, stk. 5, artikel 26, stk. 2, artikel 28, stk. 

5, artikel 29, stk. 6, artikel 34, stk. 2, 

artikel 55, stk. 2 og 3, artikel 56, stk. 2, 

artikel 60, stk. 3, artikel 65, stk. 10, artikel 

76, stk. 4, og artikel 90, stk. 2, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra datoen for ikrafttrædelsen af denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  104 

Forslag til forordning 

Artikel 88 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 

2, artikel 10, stk. 3, artikel 22, stk. 3, 

artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 

26, stk. 2, artikel 28, stk. 5, artikel 29, stk. 

6, artikel 34, stk. 2, artikel 55, stk. 2 og 3, 

artikel 56, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 

65, stk. 10, artikel 76, stk. 4 og artikel 90, 

stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser 

kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. Den i artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 

2, artikel 8, stk. 10, artikel 10, stk. 3, 

artikel 22, stk. 3, artikel 24, stk. 3, artikel 

25, stk. 5, artikel 26, stk. 2, artikel 28, stk. 

5, artikel 29, stk. 6, artikel 34, stk. 2, 

artikel 55, stk. 2 og 3, artikel 56, stk. 2, 

artikel 60, stk. 3, artikel 65, stk. 10, artikel 

76, stk. 4 og artikel 90, stk. 2, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til forordning 

Artikel 88 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, 

artikel 10, stk. 3, artikel 22, stk. 3, artikel 

24, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 26, stk. 

2, artikel 28, stk. 5, artikel 29, stk. 6, 

artikel 34, stk. 2, artikel 55, stk. 2 og 3, 

artikel 56, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 

65, stk. 10, artikel 76, stk. 4, og artikel 90, 

stk. 2 træder kun i kraft, hvis hverken 

Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en frist på to måneder 

fra meddelelsen af den pågældende retsakt 

til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 

Europa-Parlamentet og Rådet inden 

udløbet af denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

5. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, 

artikel 8, stk. 10, artikel 10, stk. 3, artikel 

22, stk. 3, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 

5, artikel 26, stk. 2, artikel 28, stk. 5, 

artikel 29, stk. 6, artikel 34, stk. 2, artikel 

55, stk. 2 og 3, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 

stk. 3, artikel 65, stk. 10, artikel 76, stk. 4, 

og artikel 90, stk. 2 træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

Ændringsforslag  106 

Forslag til forordning 

Artikel 89 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) forfalskning af prøvningsresultater 

med henblik på typegodkendelse 

b) forfalskning af prøvningsresultater 

med henblik på typegodkendelse, som 

betyder, at resultaterne ikke kan 

genskabes empirisk i et nyt 

prøvningsmiljø, hvor betingelserne og 

værdierne kan verificeres af den relevante 

myndighed 

 

Ændringsforslag  107 

Forslag til forordning 

Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De administrative bøder, som pålægges af 

Kommissionen, pålægges ikke ud over de 

sanktioner, der er pålagt af 

De administrative bøder, som pålægges af 

Kommissionen, kan pålægges ud over de 

sanktioner, der er pålagt af 
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medlemsstaterne i henhold til artikel 89 for 

samme overtrædelse, og må ikke overstige 

30 000 EUR pr. ikke-overensstemmende 

køretøj, system, komponent eller separat 

tekniske enhed. 

medlemsstaterne i henhold til artikel 89 for 

samme overtrædelse, men må ikke 

overstige 30 000 EUR pr. ikke-

overensstemmende køretøj, system, 

komponent eller separat tekniske enhed. 

Ændringsforslag  108 

Forslag til forordning 

Artikel 90 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 90a 

 Revision af de institutionelle rammer for 

markedsovervågning og kontrol af 

typegodkendelse 

 1. Kommissionen skal senest i 

december 2018 foretage en gennemgang 

med henblik på at vurdere alle 

muligheder for at forbedre de 

institutionelle rammer for 

markedsovervågning og kontrol af 

typegodkendelse, herunder oprettelse af 

en uafhængig europæisk myndighed for 

markedsovervågning og kontrol af 

typegodkendelse. Kommissionen skal 

navnlig i forbindelse med gennemgangen 

undersøge: 

 a) den mest hensigtsmæssige måde at 

sikre en høj grad af teknisk ekspertise, 

harmonisering af 

typegodkendelsesprøvning og kontrol efter 

ibrugtagning samt en garanti for 

uafhængighed med henblik på at sikre det 

indre markeds effektive funktion til fordel 

for forbrugerne og virksomhederne samt 

et højt niveau for beskyttelse af 

folkesundheden og miljøet; 

 b) behovet for at sikre 

gennemsigtighed og undgå 

interessekonflikter samt forenkle 

administrative tilsynsopgaver. 

 Kommissionen tager hensyn til eventuelle 

henstillinger og konklusioner fra EMIS-

udvalget. 
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 Efter at have afsluttet undersøgelsen 

fremsætter Kommissionen om nødvendigt 

et lovgivningsmæssigt forslag. 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til forordning 

Artikel 90 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 90b 

 Udløb af Kommissionens 

gennemførelsesbeføjelser 

 Kommissionens bemyndigelse, jf. 

artikel 9, stk. 1, 2, 3 og 5, og artikel 51, 

53, 54, 58, 77, 78, 79, 80, 81 og 82 

ophører med at gælde fem år efter denne 

forordnings ikrafttræden.  
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