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Ændringsforslag 16
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 17
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

Or. fr

Ændringsforslag 18
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
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Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) En række tekniske standarder og krav 
til køretøjers sikkerhed er vedtaget i 
Unionen. Det er dog nødvendigt gennem 
en ordning med periodisk teknisk kontrol 
at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på 
markedet, opfylder sikkerhedsstandarder i 
hele deres levetid. Denne ordning bør
gælde for køretøjsklasser som defineret i 
direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om 
standardtypegodkendelse af to- og 
trehjulede motordrevne køretøjer og om 
ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF, 
direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 
om fastlæggelse af en ramme for 
godkendelse af motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil samt af systemer, 
komponenter og separate tekniske enheder 
til sådanne køretøjer og direktiv 
2003/37/EF af 26. maj 2003 om 
typegodkendelse af landbrugs- eller 
skovbrugstraktorer og af deres 
påhængskøretøjer og udskifteligt trukket 
materiel samt af systemer, komponenter og 
tekniske enheder til disse køretøjer og om 
ophævelse af direktiv 74/150/EØF.

(4) En række tekniske standarder og krav 
til køretøjers sikkerhed er vedtaget i 
Unionen. Det er dog nødvendigt gennem 
en ordning med periodisk teknisk kontrol 
at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på 
markedet, opfylder sikkerhedsstandarder i 
hele deres levetid. Medlemsstaterne kan 
indføre nationale krav vedrørende teknisk 
kontrol af køretøjsklasser som defineret i 
direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om 
standardtypegodkendelse af to- og 
trehjulede motordrevne køretøjer og om 
ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF. 
Denne bestemmelse gælder for de 
køretøjsklasser, der defineres i direktiv 
2007/46/EF af 5. september 2007 om 
fastlæggelse af en ramme for godkendelse 
af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil samt af systemer, komponenter og 
separate tekniske enheder til sådanne 
køretøjer og direktiv 2003/37/EF af 26. maj 
2003 om typegodkendelse af landbrugs-
eller skovbrugstraktorer og af deres 
påhængskøretøjer og udskifteligt trukket 
materiel samt af systemer, komponenter og 
tekniske enheder til disse køretøjer og om 
ophævelse af direktiv 74/150/EØF.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er en klar sammenhæng mellem 
færdselssikkerhedsniveauet og antallet af
tekniske mangler ved køretøjer. I 2009 er 
der rapporteret om 35 000 trafikdræbte på 

(5) Der formodes at være en sammenhæng 
mellem færdselssikkerhedsniveauet og 
tekniske mangler ved køretøjer. I 2009 er 
der rapporteret om 35 000 trafikdræbte på 
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de europæiske veje. Antages det, at 
tekniske mangler bidrager proportionelt 
til antallet af trafikdræbte i forhold til, 
hvor ofte de er medvirkende årsag til 
ulykker, kan tekniske mangler være årsag 
til flere end 2 000 trafikdræbte om året i 
Unionen. Ud fra disponible undersøgelser 
kan det konkluderes, at mellem 900 og 
1 100 af disse dødsfald kunne undgås med
passende forbedringer af den tekniske 
kontrol.

de europæiske veje. Passende forbedringer 
af den tekniske kontrol kan bidrage til at 
begrænse antallet af trafikdræbte.

Or. de

Begrundelse

Den videnskabelige tese må betvivles. Alene i Tyskland vurderes det på grundlag af politiets 
undersøgelser, at tekniske fejl ved køretøjet har langt mindre indflydelse på følgerne af 
ulykker.

Ændringsforslag 20
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En stor andel af vejtransportens 
samlede emissioner, navnlig CO2-
emissioner, skyldes et fåtal af køretøjer 
med svigtende 
emissionsbegrænsningssystemer. Det 
anslås, at 5 % af vognparken forårsager 
25 % af alle forurenende emissioner.
Derfor vil en ordning med periodisk 
teknisk kontrol også bidrage til 
miljøforbedringer ved at nedbringe den 
gennemsnitlige emission fra køretøjer.

(6) En stor andel af vejtransportens 
samlede emissioner, navnlig CO2-
emissioner, skyldes et fåtal af køretøjer 
med svigtende 
emissionsbegrænsningssystemer. Det 
anslås, at 5 % af vognparken forårsager 
25 % af alle forurenende emissioner. Dette 
gælder også en stigning i partikel- og 
NOx-emissioner fra moderne 
motorkonstruktioner, der kræver en mere 
omfattende emissionskontrol, herunder en 
elektronisk kontrol af integriteten og 
funktionen af køretøjets 
egendiagnosesystem (OBD), som skal 
kontrolleres ved hjælp af eksisterende 
prøvningsmetoder ved udstødningen for at 
sikre en fuldstændig og nøjagtig prøvning 
af emissionssystemet, idet OBD alene ikke 
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er en pålidelig prøvningsmetode.
Derfor vil en ordning med periodisk 
teknisk kontrol også bidrage til 
miljøforbedringer ved at nedbringe den 
gennemsnitlige emission fra køretøjer.

Or. en

Begrundelse

OBD er ikke en garanteret metode til vurdering af emissioner, og disse skal derfor 
kontrolleres ved måling af udstødningsemissionerne ved udstødningen.

Ændringsforslag 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ifølge resultaterne af en grundig 
undersøgelse er 8 % af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, forårsaget af 
eller hænger sammen med tekniske 
mangler. Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne vurdere mulighederne for at udvide den tekniske kontrol til motorkøretøjer 
med to og tre hjul. I øvrigt er EU's ulykkesdata for to- og trehjulede køretøjer ikke korreleret 
med andre senere undersøgelser.
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Ændringsforslag 22
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ifølge resultaterne af en grundig 
undersøgelse er 8 % af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, forårsaget af 
eller hænger sammen med tekniske 
mangler. Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

(7) Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

Or. de

Begrundelse

Den videnskabelige tese må betvivles (jf. begrundelsen til ændringsforslag vedrørende 
betragtning 5). Alene i Tyskland vurderes det på grundlag af politiets undersøgelser, at 
tekniske fejl har langt mindre indflydelse på følgerne af ulykker. Men det er rigtigt at udvide 
anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 23
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ifølge resultaterne af en grundig
undersøgelse er 8 % af ulykker, hvori 

(7) Undersøgelse af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, forårsaget af 
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motorcykler er impliceret, forårsaget af 
eller hænger sammen med tekniske 
mangler. Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

eller hænger sammen med tekniske 
mangler giver helt andre resultater. Det er 
almindeligt anerkendt, at motorcyklister
vedligeholder deres køretøj korrekt med få 
ulykker som følge af køretøjets mekaniske 
stand. Knallertkørere er overrepræsenteret 
i antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den tekniske kontrol er et nationalt
anliggende og bør derfor udføres af 
medlemsstaterne eller af udpegede organer 
under deres tilsyn. Medlemsstaterne bør 
forblive ansvarlige for den tekniske kontrol 
i alle tilfælde, selv når det nationale system 
gør det muligt at godkende private organer, 
herunder dem, der er involveret i at udføre 
reparationer.

(10) Den tekniske kontrol er et nationalt 
anliggende og bør derfor udføres af 
medlemsstaterne eller af udpegede organer 
under deres tilsyn. Medlemsstaterne bør 
forblive ansvarlige for tilrettelæggelsen af
den tekniske kontrol i alle tilfælde, selv når 
det nationale system gør det muligt at 
godkende private organer, herunder dem, 
der er involveret i at udføre reparationer.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Preslav Borissov

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at sikre en kontrol af 
høj kvalitet i hele Unionen bør det udstyr, 
der anvendes ved kontrol samt ved 
vedligeholdelse og kalibrering heraf, 
fastlægges på EU-plan.

(12) Med henblik på at sikre en kontrol af 
høj kvalitet i hele Unionen bør det udstyr, 
der anvendes ved kontrol samt ved 
vedligeholdelse og kalibrering heraf, 
fastlægges på EU-plan. Der bør indføres 
incitamenter for innovationer inden for 
testsystemer, -procedurer og -udstyr, der 
kan gøre yderligere besparelser og 
forbedringer mulige.

Or. bg

Ændringsforslag 26
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Med henblik på at fremme en 
harmonisering af standarder og høj 
kvalitet i hele Unionen bør teknisk kontrol 
og udstyr til gennemførelse af denne såvel 
som procedurer og resultater underkastes 
passende harmoniseringsforanstaltninger. 

Or. bg

Ændringsforslag 27
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Resultaterne af en kontrol bør ikke 
ændres af forretningsmæssige hensyn. Det 
tilsynsførende organ bør alene kunne 

(14) Resultaterne af en kontrol bør ikke 
ændres af forretningsmæssige hensyn. Det 
tilsynsførende organ bør alene kunne 
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ændre resultaterne af en teknisk kontrol, 
hvis resultatet af en teknisk kontrol, der er 
foretaget af en inspektør, er åbenbart 
ukorrekt.

ændre resultaterne af en teknisk kontrol og 
pålægge det organ, der har udstedt 
synsrapporten, passende sanktioner, hvis 
resultatet af en teknisk kontrol, der er 
foretaget af en inspektør, er åbenbart 
ukorrekt.

Or. bg

Ændringsforslag 28
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Høje standarder for teknisk kontrol 
forudsætter, at synsmedarbejderne besidder 
færdigheder og kompetencer på højt 
niveau. Der bør indføres et 
uddannelsessystem med en 
grunduddannelse og periodiske 
genopfriskningskurser. Der bør fastsættes 
en overgangsperiode for at sikre, at 
nuværende synsmedarbejdere problemfrit 
integreres i forløbet af periodiske 
genopfriskningskurser.

(15) Høje standarder for teknisk kontrol 
forudsætter, at synsmedarbejderne besidder 
færdigheder og kompetencer på højt 
niveau. Der bør indføres et
fælleseuropæisk uddannelsessystem med 
en grunduddannelse og periodiske 
genopfriskningskurser. Der bør fastsættes 
en overgangsperiode for at sikre, at 
nuværende synsmedarbejdere problemfrit 
integreres i forløbet af periodiske 
genopfriskningskurser.

Or. bg

Ændringsforslag 29
Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) En synsrapport bør udstedes efter hver 
kontrol med bl.a. oplysninger om køretøjet 
og om synsresultatet. Af hensyn til en 
korrekt opfølgning på en teknisk kontrol 
bør medlemsstaterne indsamle og opbevare 

(22) En elektronisk synsrapport bør 
udstedes efter hver kontrol med bl.a. 
oplysninger om køretøjet og om 
synsresultatet. Af hensyn til en korrekt 
opfølgning på en teknisk kontrol bør 
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disse oplysninger i en database. medlemsstaterne indsamle og opbevare 
disse oplysninger i en database.

Or. en

Ændringsforslag 30
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Efter harmoniseringen af udstyr og 
procedurer samt opfølgende kontroller og 
kvalifikationer af de ansatte, der er 
ansvarlige for udførelsen af teknisk 
kontrol, bør synsrapporterne, der udstedes 
i de forskellige medlemsstater, anerkendes 
gensidigt. Således vil det blive muligt at 
udføre periodiske kontroller i alle EU's 
medlemsstater, hvorved kravet om, at et 
køretøj til dette formål skal vende tilbage 
til registreringslandet, bliver overflødigt. 
Dette vil ligeledes sænke unødige 
omkostninger for økonomien og 
forbrugerne og ikke alene reducere 
vejtrafikkens negative miljøpåvirkninger, 
men ligeledes begrænse risikoen for 
ulykker.

Or. bg

Ændringsforslag 31
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Teknisk kontrol er en del af en bredere 
reguleringsordning, der gælder for 
køretøjer i hele deres levetid, fra 

(25) Teknisk kontrol er en del af en bredere 
reguleringsordning, der gælder for 
køretøjer i hele deres levetid, fra 
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godkendelse over registrering og syn til 
ophugning. Udvikling og sammenkobling 
af nationale og fabrikanters elektroniske 
databaser bør i princippet bidrage til at 
forbedre effektiviteten af den samlede 
administration af køretøjet og mindske 
omkostninger og administrative byrder. 
Kommissionen bør derfor foretage en 
undersøgelse af gennemførligheden af og 
omkostninger og fordele ved at oprette en 
europæisk elektronisk
informationsplatform for køretøjer til dette 
formål.

godkendelse over registrering og syn til 
ophugning. Udvikling og sammenkobling 
af nationale og fabrikanters elektroniske 
databaser bør i princippet bidrage til at 
forbedre effektiviteten af den samlede 
administration af køretøjet og mindske 
omkostninger og administrative byrder. 
Kommissionen bør derfor foretage en 
undersøgelse af optimering og tilpasning 
til eksisterende elektroniske 
informationsplatforme for køretøjer til
retsakten, som f.eks. ERRU (European 
Registers of Road Transport 
Undertakings - Europæiske Registre over 
Vejtransportvirksomheder).

Or. bg

Ændringsforslag 32
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at supplere denne forordning med 
nærmere tekniske bestemmelser bør 
beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tillægges Kommissionen 
med henblik på i relevante tilfælde at tage 
hensyn til udviklingen inden for Unionens 
lovgivning om typegodkendelse i relation 
til køretøjsklasser og behovet for at tilpasse 
bilagene til den tekniske udvikling. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 

(26) For at supplere dette direktiv med 
nærmere tekniske bestemmelser bør 
beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tillægges Kommissionen 
med henblik på i relevante tilfælde at tage 
hensyn til udviklingen inden for Unionens 
lovgivning om typegodkendelse i relation 
til køretøjsklasser og behovet for at tilpasse 
bilagene til den tekniske udvikling. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
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Europa-Parlamentet og Rådet. Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 33
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

(27) For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af dette direktiv bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.
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Ændringsforslag 34
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Målet for denne forordning, nemlig at 
fastsætte fælles mindstekrav og 
harmoniserede regler om gennemførelsen 
af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(29) Målet for dette direktiv, nemlig at 
fastsætte fælles mindstekrav og 
harmoniserede regler om gennemførelsen 
af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre nås
på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke videre, end hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 35
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som navnlig anerkendes i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og som er 

udgår
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omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som navnlig anerkendes i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og som er 
omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

(30) Dette direktiv respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som navnlig anerkendes i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og som er 
omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 37
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Ved denne forordning ajourføres de 
tekniske krav i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/40/EF af 6. maj 2009 
om teknisk kontrol med motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil, og 

(31) Ved dette direktiv ajourføres de 
tekniske krav i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/40/EF af 6. maj 2009 
om teknisk kontrol med motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil, og 
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anvendelsesområdet udvides med henblik 
på bl.a. at inddrage etableringen af 
synsvirksomheder og deres tilsynsorganer 
samt udpege inspektører, som får til 
opgave at foretage den tekniske kontrol. 
Dette direktiv bør derfor ophæves. 
Desuden integrerer denne forordning 
bestemmelserne i Kommissionens 
henstilling 2010/378/EU af 5. juli 2010 om 
vurdering af defekter i forbindelse med 
teknisk kontrol i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/40/EF om teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
med henblik på at regulere de tekniske 
prøvningsmetoder bedre –

anvendelsesområdet udvides med henblik 
på bl.a. at inddrage etableringen af 
synsvirksomheder og deres tilsynsorganer 
samt udpege inspektører, som får til 
opgave at foretage den tekniske kontrol. 
Dette direktiv bør derfor ophæves. 
Desuden integrerer denne forordning 
bestemmelserne i Kommissionens 
henstilling 2010/378/EU af 5. juli 2010 om 
vurdering af defekter i forbindelse med 
teknisk kontrol i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/40/EF om teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
med henblik på at regulere de tekniske 
prøvningsmetoder bedre –

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 38
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres en ordning 
for periodisk teknisk kontrol af køretøjer.

Ved dette direktiv indføres en ordning for 
periodisk teknisk kontrol af køretøjer.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
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proportionale middel.

Ændringsforslag 39
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres en ordning 
for periodisk teknisk kontrol af køretøjer.

Ved dette direktiv indføres en ordning for 
periodisk teknisk kontrol af køretøjer, som 
udføres på grundlag af tekniske 
mindstestandarder og -krav for at sikre et 
højt niveau af færdselssikkerhed og 
miljøbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

I et direktiv fastsættes fælles minimumsstandarder for periodisk teknisk kontrol, men der tages 
samtidig højde for forskellene medlemsstaterne imellem. Højere tekniske standarder og krav 
er tilladt.

Ændringsforslag 40
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
køretøjer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed på over 25 km/h af 
følgende klasser, som er omhandlet i 
direktiv 2002/24/EF, direktiv 2007/46/EF 
og i direktiv 2003/37/EF:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
køretøjer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed på over 25 km/h af 
følgende klasser, som er omhandlet i 
direktiv 2002/24/EF, direktiv 2007/46/EF 
og i direktiv 2003/37/EF:

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
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antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 41
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
køretøjer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed på over 25 km/h af 
følgende klasser, som er omhandlet i 
direktiv 2002/24/EF, direktiv 2007/46/EF 
og i direktiv 2003/37/EF:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
køretøjer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed på over 25 km/h af 
følgende klasser, som er omhandlet i 
direktiv 2002/24/EF, direktiv 2007/46/EF 
og i direktiv 2003/37/EF:

Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 42
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
køretøjer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed på over 25 km/h af 
følgende klasser, som er omhandlet i 
direktiv 2002/24/EF, direktiv 2007/46/EF 
og i direktiv 2003/37/EF:

1. Denne forordning finder anvendelse på 
køretøjer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed på over 25 km/h af 
følgende klasser, som er omhandlet i 
direktiv 2007/46/EF og i direktiv 
2003/37/EF:

Or. fr
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Ændringsforslag 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer 
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e 

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne vurdere mulighederne for at udvide den tekniske kontrol til motorkøretøjer 
med to og tre hjul. I øvrigt er EU's ulykkesdata for to- og trehjulede køretøjer ikke korreleret 
med andre senere undersøgelser.

Ændringsforslag 44
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer 
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 45
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder ikke 2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på:
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anvendelse på:

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 46
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på:

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 47
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

To- og trehjulede motordrevne køretøjer –
køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e.

Or. fr
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Ændringsforslag 48
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan indføre nationale 
krav om teknisk kontrol af køretøjer, som 
er anført i stk. 2, og som er registreret på 
deres område.

3. Medlemsstaterne kan indføre nationale 
krav om teknisk kontrol af køretøjer, som 
er anført i stk. 1 (led 7), og stk. 2, og som 
er registreret på deres område.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et automatisk resultat af ændringen fra en forordning til et direktiv. 
Det er ikke desto mindre vigtigt at nævne det eksplicit på nuværende tidspunkt. 
Medlemsstater, der foretager teknisk kontrol, bør fortsat have mulighed for at gøre dette. 
Medlemsstater, der ikke foretager teknisk kontrol, bør ikke tvinges til at indføre en sådan 
kontrol.

Ændringsforslag 49
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved: I dette direktiv forstås ved:

Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Forslag til forordning
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Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "to- og trehjulede køretøjer": ethvert 
motordrevent køretøj på to hjul med eller 
uden sidevogn, tricykler og quadricykler

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne vurdere mulighederne for at udvide den tekniske kontrol til motorkøretøjer 
med to og tre hjul. I øvrigt er EU's ulykkesdata for to- og trehjulede køretøjer ikke korreleret 
med andre senere undersøgelser.

Ændringsforslag 51
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "teknisk kontrol" (syn): kontrol af, at et
køretøjs dele og komponenter er i 
overensstemmelse med gældende 
sikkerheds- og miljømæssige karakteristika
på tidspunktet for godkendelse, første 
registrering eller første ibrugtagning samt 
ved eftermontering

9) "teknisk kontrol" (syn): inspektion, der 
skal sikre, at et køretøj kan anvendes 
sikkert på offentlig vej og er i 
overensstemmelse med de krævede
miljømæssige karakteristika

Or. en

Begrundelse

Teknisk kontrol af dele og komponenter i forhold til typegodkendelseskrav er 
uhensigtsmæssigt og upraktisk. Endnu vigtigere kan det desuden medføre, at 
konkurrencedygtige dele af tilsvarende kvalitet afskæres fra markedet.

Ændringsforslag 52
Kerstin Westphal

Forslag til forordning



AM\931274DA.doc 23/60 PE508.009v01-00

DA

Artikel 3 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "synsvirksomhed": offentlige eller 
private organer eller virksomheder,
herunder dem, der udfører 
autoreparation, der er godkendt af en 
medlemsstat til at foretage teknisk kontrol

15) "synsvirksomhed": offentlige eller 
private organer eller virksomheder, der er 
godkendt af en medlemsstat til at foretage 
teknisk kontrol

Or. de

Begrundelse

Hvis en virksomhed, der udfører autoreparation, før eller efter den får til opgave at foretage 
syn, udfører reparationer på køretøjet eller afhjælper mangler, der er fundet ved synet, opstår 
der en interessekonflikt, som gør virksomheden uegnet til at foretage syn.

Ændringsforslag 53
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil 
i overensstemmelse med denne forordning
i den medlemsstat, hvor de er registreret.

1. Der skal foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil 
i overensstemmelse med dette direktiv i 
den medlemsstat, hvor de er registreret.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 54
Wim van de Camp

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil 
i overensstemmelse med denne forordning 
i den medlemsstat, hvor de er registreret.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der 
foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil 
i overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse vil være for restriktiv til at foretage teknisk kontrol i andre 
medlemsstater end den medlemsstat, hvor et køretøj er registreret.

Ændringsforslag 55
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Køretøjsfabrikanterne skal give 
synsvirksomhederne, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, adgang til de 
tekniske oplysninger, der er nødvendige for 
at foretage periodisk teknisk kontrol, jf. 
bilag I. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser angående 
procedurerne for adgang til de tekniske 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

3. Køretøjsfabrikanterne skal give 
synsvirksomhederne og de uafhængige 
operatører, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, adgang til de 
tekniske oplysninger, der er nødvendige for 
at foretage periodisk teknisk kontrol, jf. 
bilag I. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser angående 
procedurerne for adgang til de tekniske 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Adskillige uafhængige operatører medvirker til klargøring af køretøjet forud for et syn og til 
eventuelle reparationer, som er nødvendige, hvis køretøjet ikke godkendes ved synet. Disse 
operatører har brug for kriterier for, hvad der skal til for at blive godkendt ved synet, således 
at de kan klargøre eller reparere køretøjerne på hensigtsmæssig vis. Sådanne oplysninger er 
vigtige, eftersom køretøjerne bliver mere og mere model- og fabrikantspecifikke.
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Ændringsforslag 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne vurdere mulighederne for at udvide den tekniske kontrol til motorkøretøjer 
med to og tre hjul. I øvrigt er EU's ulykkesdata for to- og trehjulede køretøjer ikke korreleret 
med andre senere undersøgelser.

Ændringsforslag 57
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 58
Kerstin Westphal

Forslag til forordning



PE508.009v01-00 26/60 AM\931274DA.doc

DA

Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, og derefter hvert
andet år

Or. de

Begrundelse

I overvejelserne vedrørende kontrolhyppigheden skal man ud over mulige forbedringer også 
tage hensyn til forbrugerne, som jo skal betale udgifterne til kontrollen. Tekniske mangler 
opdages kun ved at gøre kontrollen mere grundig. Hvis en kontrol bliver udført overfladisk, 
nytter det ikke at øge hyppigheden.

Ændringsforslag 59
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang,
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert år

Or. de

Begrundelse

I overvejelserne vedrørende kontrolhyppigheden skal man ud over mulige forbedringer også 
tage hensyn til forbrugerne, som jo skal betale udgifterne til kontrollen. Tekniske mangler 
opdages kun ved at gøre kontrollen mere grundig. Hvis en kontrol bliver udført overfladisk, 
nytter det ikke at øge hyppigheden.

Ændringsforslag 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang,
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
derefter hvert andet år

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne vurdere mulighederne for at udvide hyppigheden af de tekniske kontroller. I 
øvrigt synes merudgiften ved at foretage årlige tekniske kontroller ikke at kunne begrundes 
med den reelle merværdi ved en sådan foranstaltning.

Ændringsforslag 61
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, der er registreret 
som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer 
i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4: et år
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert år.

– Køretøjer i klasse M1, der er registreret 
som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer 
i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4: to år
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert andet år.

Or. de

Begrundelse

Tekniske mangler opdages kun ved at gøre kontrollen mere grundig. Hvis en kontrol bliver 
udført overfladisk, nytter det ikke at øge hyppigheden. Der er ingen nævneværdig virkning af 
flere kontroller.

Ændringsforslag 62
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske 
kontrol, efter at køretøjet er registreret 
første gang, skal det underkastes en 
teknisk kontrol hvert år derefter.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er tvivlsomt, om der er en sammenhæng mellem køretøjers kilometertal eller alder og 
manglende trafiksikkerhed. Ældre køretøjer er ikke hyppigere involveret i ulykker end nye 
køretøjer.

Ændringsforslag 63
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset datoen for køretøjets seneste 
tekniske kontrol kan den kompetente 
myndighed i følgende tilfælde kræve, at 
køretøjet underkastes en teknisk kontrol 
eller yderligere kontrol før den dato, der 
er omhandlet i stk. 1 og 2:

udgår

– efter en ulykke med alvorlige skader på 
køretøjets vigtigste sikkerhedsrelaterede 
komponenter, f.eks. hjul, ophæng, 
deformationszoner, styreapparat eller 
bremser
– når køretøjets sikkerheds- og 
miljørelaterede systemer og komponenter 
er ændret eller modificeret 
– i tilfælde af en ændring af indehaveren 
af et køretøjs registreringsattest.

Or. de
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Begrundelse

Lovforslaget fokuserer på at forbedre de tekniske kontroller. Det er ikke klart, hvorfor der 
pludselig skal være mistanke om en teknisk mangel, når et køretøj skifter ejer.

Ændringsforslag 64
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter en færdselskontrol.

Or. fr

Ændringsforslag 65
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, der har foretaget 
en teknisk kontrol af et køretøj, skal 
udstede en synsrapport for dette køretøj, og 
den skal mindst indeholde de elementer, 
der er fastsat i bilag IV.

1. Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, der har foretaget 
en teknisk kontrol af et køretøj, skal 
udstede en synsrapport for dette køretøj, og 
den skal mindst indeholde de elementer, 
der er fastsat i bilag IV. Synsrapporter, der 
udstedes i forskellige medlemsstater, skal 
efter en harmoniseringsperiode for regler 
og teknisk kontrol anerkendes gensidigt i 
hele EU.

Or. bg

Begrundelse

Den gensidige anerkendelse af synsrapporter i EU efter en harmoniseringsperiode for de 
relevante regler vil skåne økonomien og forbrugerne for unødige omkostninger i forbindelse 
med transport af køretøjer til registreringslandet med henblik på kontrol. 
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Ændringsforslag 66
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, der har foretaget 
en teknisk kontrol af et køretøj, skal 
udstede en synsrapport for dette køretøj, og 
den skal mindst indeholde de elementer, 
der er fastsat i bilag IV.

1. Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, der har foretaget 
en teknisk kontrol af et køretøj, skal 
udstede en elektronisk synsrapport for 
dette køretøj, og den skal mindst indeholde 
de elementer, der er fastsat i bilag IV.

Or. en

Ændringsforslag 67
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, skal give den 
person, der fremstiller køretøjet til syn, en 
synsrapport eller - såfremt synsrapporten 
udarbejdes elektronisk - en behørigt 
bekræftet udskrift af en sådan rapport.

2. Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, skal hurtigst 
muligt give den person, der fremstiller 
køretøjet til syn, en synsrapport eller -
såfremt synsrapporten udarbejdes 
elektronisk - en behørigt bekræftet udskrift 
af en sådan rapport.

Or. en

Ændringsforslag 68
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra datoen for denne forordnings 3. Fra datoen for dette direktivs
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ikrafttræden og senest 3 år derefter 
meddeler synsvirksomhederne elektronisk 
medlemsstatens kompetente myndighed 
oplysningerne i de udstedte synsrapporter. 
Denne meddelelse skal foretages inden for 
en rimelig frist efter udstedelsen af 
synsrapporterne. Indtil denne dato må 
synsvirksomheden meddele den 
kompetente myndighed disse oplysninger 
på enhver anden måde. Den kompetente 
myndighed skal opbevare disse 
oplysninger i 36 måneder fra 
modtagelsesdatoen.

ikrafttræden og senest tre år derefter 
meddeler synsvirksomhederne elektronisk 
medlemsstatens kompetente myndighed 
oplysningerne i de udstedte synsrapporter. 
Denne meddelelse skal foretages inden for 
en rimelig frist efter udstedelsen af 
synsrapporterne. Indtil denne dato må 
synsvirksomheden meddele den 
kompetente myndighed disse oplysninger 
på enhver anden måde. Den kompetente 
myndighed skal opbevare disse 
oplysninger i 36 måneder fra 
modtagelsesdatoen.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 69
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra datoen for denne forordnings
ikrafttræden og senest 3 år derefter 
meddeler synsvirksomhederne elektronisk 
medlemsstatens kompetente myndighed 
oplysningerne i de udstedte synsrapporter. 
Denne meddelelse skal foretages inden for 
en rimelig frist efter udstedelsen af 
synsrapporterne. Indtil denne dato må 
synsvirksomheden meddele den 
kompetente myndighed disse oplysninger 
på enhver anden måde. Den kompetente 
myndighed skal opbevare disse 
oplysninger i 36 måneder fra 
modtagelsesdatoen.

3. Fra datoen for dette direktivs
ikrafttræden og senest tre år derefter 
meddeler synsvirksomhederne elektronisk 
medlemsstatens kompetente myndighed 
oplysningerne i de udstedte synsrapporter. 
Denne meddelelse skal foretages inden for 
en rimelig frist efter udstedelsen af 
synsrapporterne. Indtil denne dato må 
synsvirksomheden meddele den 
kompetente myndighed disse oplysninger 
på enhver anden måde. Den kompetente 
myndighed skal opbevare disse 
oplysninger i 36 måneder fra 
modtagelsesdatoen.
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Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 70
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Resultaterne af den tekniske kontrol skal 
meddeles til registreringsmyndigheden. 
Denne meddelelse skal indeholde de 
oplysninger, der er nævnt i synsrapporten.

5. Resultaterne af den tekniske kontrol skal 
meddeles til registreringsmyndigheden
hurtigst muligt. Denne meddelelse skal 
indeholde de oplysninger, der er nævnt i 
synsrapporten.

Or. en

Ændringsforslag 71
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inspektører, der er ansat af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder eller en synsvirksomhed på 
den dag, fra hvilken denne forordning
finder anvendelse, er undtaget fra kravene i 
bilag VI, punkt 1. Medlemsstaterne skal 
udstede et overensstemmelsescertifikat til 
disse inspektører.

3. Inspektører, der er ansat af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder eller en synsvirksomhed på 
den dag, fra hvilken dette direktiv finder 
anvendelse, er undtaget fra kravene i bilag 
VI, punkt 1. Medlemsstaterne skal udstede 
et overensstemmelsescertifikat til disse 
inspektører.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
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mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 72
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inspektører, der er ansat af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder eller en synsvirksomhed på 
den dag, fra hvilken denne forordning
finder anvendelse, er undtaget fra kravene i 
bilag VI, punkt 1. Medlemsstaterne skal 
udstede et overensstemmelsescertifikat til 
disse inspektører.

3. Inspektører, der er ansat af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder eller en synsvirksomhed på 
den dag, fra hvilken dette direktiv finder 
anvendelse, er undtaget fra kravene i bilag 
VI, punkt 1. Medlemsstaterne skal udstede 
et overensstemmelsescertifikat til disse 
inspektører.

Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 73
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Synsvirksomheden oplyser den person, 
der fremstiller køretøjet til syn, om de 
reparationer, der er behov for at udføre, og 
synsresultatet må ikke ændres af 
forretningsmæssige hensyn.

5. Synsvirksomheden oplyser den person,
der fremstiller køretøjet til syn, om de 
reparationer, der objektivt er behov for at 
udføre.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et nationalt 
kontaktpunkt med ansvar for udveksling af 
oplysninger om anvendelsen af denne 
forordning med de andre medlemsstater og 
Kommissionen.

1. Medlemsstaterne udpeger et nationalt 
kontaktpunkt med ansvar for udveksling af 
oplysninger om anvendelsen af dette 
direktiv med de andre medlemsstater og 
Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 75
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et nationalt 
kontaktpunkt med ansvar for udveksling af 
oplysninger om anvendelsen af denne 
forordning med de andre medlemsstater og 
Kommissionen.

1. Medlemsstaterne udpeger et nationalt 
kontaktpunkt med ansvar for udveksling af 
oplysninger om anvendelsen af dette 
direktiv med de andre medlemsstater og 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.
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Ændringsforslag 76
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen navne og 
kontaktoplysninger på deres nationale 
kontaktpunkt senest [et år efter denne 
forordnings ikrafttræden] og underretter 
den omgående om enhver ændring heraf. 
Kommissionen udarbejder en liste over alle 
de nationale kontaktpunkter og sender den 
til medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen navne og 
kontaktoplysninger på deres nationale 
kontaktpunkt senest [et år efter dette 
direktivs ikrafttræden] og underretter den 
omgående om enhver ændring heraf. 
Kommissionen udarbejder en liste over alle 
de nationale kontaktpunkter og sender den 
til medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 77
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger 
og fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen opretter en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder, producenter af 
kontrol- og måleinstrumenter til den 
tekniske kontrol i henhold til denne 
forordning, uafhængige producenter af 
komponenter og systemer til køretøjer og
bilfabrikanter.
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Or. de

Begrundelse

En fælles dataplatform er nødvendig for at kunne harmonisere de forskellige 
kontrolstandarder. Denne platform skal imidlertid ikke kun indsamle data til brug for 
Kommissionen, men ud fra dataene skal der også leveres vigtig viden tilbage til 
dataproducenterne om, hvordan man kan forbedre køretøjerne og synet og kontrollen af 
disse. Derfor skal anvendelsesområdet udvides.

Ændringsforslag 78
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger
gennemførligheden af og omkostninger 
og fordele ved at oprette en elektronisk
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger mulighederne 
for at optimere og tilpasse de eksisterende 
elektroniske informationsplatforme for 
køretøjer til retsakten med henblik på at 
udveksle oplysninger om data vedrørende 
teknisk kontrol mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder med ansvar for 
kontrol, registrering og godkendelse af 
køretøjer samt synsvirksomheder og 
bilfabrikanter.

Or. bg

Begrundelse

En forpligtelse af medlemsstaterne til at anvende den eksisterende elektroniske 
informationsplatform for køretøjer vil bidrage til at undgå yderligere administrative og 
finansielle udgifter i forbindelse med oprettelsen af et nyt elektronisk instrument og forhindre 
duplikationer af indsamlede data.

Ændringsforslag 79
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger Kommissionen undersøger 
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gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og fabrikanter af 
biler og prøvningsudstyr.

Or. en

Ændringsforslag 80
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder, bilfabrikanter og
uafhængige operatører.

Or. en

Begrundelse

Adgangen til prøvningsresultaterne må ikke begrænses til kun at omfatte visse 
markedsoperatører. Dette ville give dem adgang til privilegerede oplysninger og kan føre til 
en konkurrenceforvridende situation. Derfor bør disse oplysninger også være til rådighed for 
de berørte operatører på eftermarkedet.

Ændringsforslag 81
Matteo Salvini
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder, bilfabrikanter og
uafhængige operatører.

Or. en

Begrundelse

Adgangen til prøvningsresultaterne må ikke begrænses til kun at omfatte visse 
markedsoperatører (som f.eks. køretøjsfabrikanter). Dette ville give dem adgang til 
privilegerede oplysninger og kan føre til en konkurrenceforvridende situation. Derfor bør 
disse oplysninger også være til rådighed for de berørte operatører på eftermarkedet.

Ændringsforslag 82
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige 
politiske løsningsmodeller og herunder 
muligheden for at fjerne kravet om 
synsattest som omhandlet i artikel 10. 
Senest to år efter den dag, fra hvilken 
denne forordning finder anvendelse, 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
resultaterne af denne undersøgelse, og 
den ledsages om fornødent af et 

Platformens formål er på baggrund af 
denne datasamling at forsyne de 
myndigheder i medlemsstaterne, der har 
ansvar for kontrol, registrering og 
godkendelse af køretøjer, 
synsvirksomheder, producenter af 
kontrol- og måleinstrumenter til den 
tekniske kontrol i henhold til denne 
forordning, uafhængige producenter af 
komponenter og systemer til køretøjer og 
bilfabrikanter med de data, som i det 
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lovforslag. pågældende tilfælde er nødvendige for at 
forbedre køretøjernes sikkerhed og 
kontrollen med køretøjer. Ved 
udleveringen af data skal Kommissionen 
sørge for, at der sker en klar adskillelse af 
datasættene svarende til deres anvendelse 
og senere bruger, og at der kun udleveres 
de data, som i hvert enkelt tilfælde er 
nødvendige for at opnå en forbedring. I 
tvivlstilfælde om, hvorvidt dataene er 
nødvendige, træffes afgørelsen af det i 
artikel 16 nævnte udvalg.

Or. de

Begrundelse

En fælles dataplatform er nødvendig for at kunne harmonisere de forskellige 
kontrolstandarder. Denne platform skal imidlertid ikke kun indsamle data til brug for 
Kommissionen, men ud fra dataene skal der også leveres vigtig viden tilbage til 
dataproducenterne om, hvordan man kan forbedre køretøjerne og synet og kontrollen af 
disse. Derfor skal anvendelsesområdet udvides.

Ændringsforslag 83
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige politiske 
løsningsmodeller og herunder muligheden 
for at fjerne kravet om synsattest som 
omhandlet i artikel 10. Senest to år efter 
den dag, fra hvilken denne forordning
finder anvendelse, forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om resultaterne af denne 
undersøgelse, og den ledsages om 
fornødent af et lovforslag.

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige politiske 
løsningsmodeller og herunder muligheden 
for at fjerne kravet om synsattest som 
omhandlet i artikel 10. Senest to år efter 
den dag, fra hvilken dette direktiv finder 
anvendelse, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om resultaterne af denne undersøgelse, og 
den ledsages om fornødent af et lovforslag.

Or. en
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Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 84
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen i en ubegrænset 
periode fra [datoen for denne forordnings
ikrafttrædelse].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 17 tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for dette direktivs
ikrafttrædelse].

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 85
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 17
tillægges Kommissionen i en ubegrænset
periode fra [datoen for denne forordnings
ikrafttrædelse].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede
retsakter, jf. artikel 17 tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år
fra [datoen for dette direktivs
ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for
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perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlament eller Rådet modsætter 
sig en sådan forlængelse senest tre 
måneder inden udløbet af hver periode.

Or. en

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt med en midlertidig uddelegering af beføjelserne. Kommissionen 
skal udarbejde en rapport over funktionen af de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 86
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen, have en 
afskrækkende virkning og må ikke medføre 
forskelsbehandling.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af dette direktiv og træffer 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen, have en afskrækkende 
virkning og må ikke medføre 
forskelsbehandling.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 87
Wim van de Camp

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen, have en 
afskrækkende virkning og må ikke medføre 
forskelsbehandling.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af dette direktiv og træffer 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen, have en afskrækkende 
virkning og må ikke medføre 
forskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 88
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen disse bestemmelser senest 
[et år efter den dag, fra hvilken denne 
forordning finder anvendelse] og giver 
straks meddelelse om eventuelle senere 
ændringer af disse.

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen disse bestemmelser senest 
[et år efter den dag, fra hvilken dette 
direktiv finder anvendelse] og giver straks 
meddelelse om eventuelle senere 
ændringer af disse.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.
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Ændringsforslag 89
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen disse bestemmelser senest 
[et år efter den dag, fra hvilken denne 
forordning finder anvendelse] og giver 
straks meddelelse om eventuelle senere 
ændringer af disse.

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen disse bestemmelser senest 
[et år efter den dag, fra hvilken dette 
direktiv finder anvendelse] og giver straks 
meddelelse om eventuelle senere 
ændringer af disse.

Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 90
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Prøvningsfaciliteter og -udstyr som 
omhandlet i artikel 11, der ikke opfylder 
mindstekravene i bilag V den [den dag, fra 
hvilken denne forordning finder 
anvendelse], må anvendes til at foretage 
teknisk kontrol i en periode på højst fem år 
efter denne dato.

1. Prøvningsfaciliteter og -udstyr som 
omhandlet i artikel 11, der ikke opfylder 
mindstekravene i bilag V den [den dag, fra 
hvilken dette direktiv finder anvendelse], 
må anvendes til at foretage teknisk kontrol 
i en periode på højst fem år efter denne 
dato.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.
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Ændringsforslag 91
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Prøvningsfaciliteter og -udstyr som 
omhandlet i artikel 11, der ikke opfylder 
mindstekravene i bilag V den [den dag, fra 
hvilken denne forordning finder 
anvendelse], må anvendes til at foretage 
teknisk kontrol i en periode på højst fem år 
efter denne dato.

1. Prøvningsfaciliteter og -udstyr som 
omhandlet i artikel 11, der ikke opfylder 
mindstekravene i bilag V den [den dag, fra 
hvilken dette direktiv finder anvendelse], 
må anvendes til at foretage teknisk kontrol 
i en periode på højst fem år efter denne 
dato.

Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 92
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anvender kravene i 
bilag VII senest fra femte år efter den dag, 
fra hvilken denne forordning finder 
anvendelse.

2. Medlemsstaterne anvender kravene i 
bilag VII senest fra femte år efter den dag, 
fra hvilken dette direktiv finder 
anvendelse.

Or. de

Begrundelse

(Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende titlen).

Ændringsforslag 93
Wim van de Camp
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anvender kravene i 
bilag VII senest fra femte år efter den dag, 
fra hvilken denne forordning finder 
anvendelse.

2. Medlemsstaterne anvender kravene i 
bilag VII senest fra femte år efter den dag, 
fra hvilken dette direktiv finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Terminologi i overensstemmelse med et direktiv.

Ændringsforslag 94
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2009/40/EF og Kommissionens 
henstilling 2010/378/EF ophæves med 
virkning fra [den dag, fra hvilken denne 
forordning finder anvendelse].

Direktiv 2009/40/EF og Kommissionens 
henstilling 2010/378/EF ophæves med 
virkning fra [den dag, fra hvilken dette 
direktiv finder anvendelse].

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 95
Wim van de Camp

Forslag til forordning
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Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2009/40/EF og Kommissionens 
henstilling 2010/378/EF ophæves med 
virkning fra [den dag, fra hvilken denne 
forordning finder anvendelse].

Direktiv 2009/40/EF og Kommissionens 
henstilling 2010/378/EF ophæves med 
virkning fra [den dag, fra hvilken dette 
direktiv finder anvendelse].

Or. en

Ændringsforslag 96
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 97
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.
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Or. en

Ændringsforslag 98
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den [12 måneder efter 
ikrafttrædelsen].

Den anvendes fra den [24 måneder efter 
ikrafttrædelsen].

Or. en

Ændringsforslag 99
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat.

Dette direktiv er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

En forordning er ikke den rette retsakt her. Formålet med denne lov, nemlig at begrænse 
antallet af trafikulykker ved periodisk teknisk kontrol, kan også opnås med en retsakt, der er 
mindre indgribende i forhold til national lovgivning. Den tese, som forslaget bygger på, er 
tvivlsom. Da tvivlen ikke kan udelukkes, skal et direktiv foretrækkes som det mest 
proportionale middel.

Ændringsforslag 100
Wim van de Camp

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat.

Dette direktiv er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 101
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.1.2

Kommissionens forslag

Forlygtes lysstråle 
overholder ikke de 
fastsatte grænseværdier 
i kravene(1).

4.1.2. Indstilling Undersøg hver 
forlygtes horisontale 
lysstråle ved nærlys 
ved hjælp af et 
lygteindstillingsapparat 
eller en skærm.

Ændringsforslag

a) Forlygtes lysstråle 
overholder ikke de 
fastsatte grænseværdier 
i kravene(1).

4.1.2. Indstilling Undersøg hver 
forlygtes horisontale 
og vertikale lysstråle 
ved nærlys ved hjælp 
af et 
lygteindstillingsapparat 
eller en elektronisk 
kontrolenhed til 
styring af den 
dynamiske funktion, 
når dette er relevant.

b) Kontrol af det 
dynamiske 
forlygtesystems 
funktion og indstilling.

Or. en

Begrundelse

Vertikale målinger er de vigtigste justeringskriterier, og bør derfor medtages.

For at sikre en nøjagtig indstilling og justering af fokuslængden er det nødvendigt med en 
sigteanordning til forlygterne, navnlig til højintensitetsudladningslamper og dynamisk styrede 
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systemer. Dette kan ikke opnås på tilfredsstillende vis blot med en indstillingsskærm. Til 
dynamisk styrede forlygtesystemer med højintensitetsudladningslamper bør man benytte en 
elektronisk kontrolenhed sammen med en hensigtsmæssig afprøvningsenhed til forlygter.

Ændringsforslag 102
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.1.2

Kommissionens forslag

a) Afbryder virker ikke i 
overensstemmelse med 
kravene (Antal forlygter, 
der tænder samtidig). 

4.1.3. Afbrydere Visuel inspektion og 
aktivering.

b) Betjeningsanordnings 
funktion forringet. 

Ændringsforslag

a) Afbryder virker ikke i 
overensstemmelse med 
kravene (Antal forlygter, 
der tænder samtidig). 

4.1.3. Afbrydere Visuel inspektion og 
aktivering ved hjælp 
af en elektronisk 
kontrolenhed, når 
dette er nødvendigt. b) Betjeningsanordnings 

funktion forringet. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre en hensigtsmæssig kontrol af den automatiske funktion til styring af forlygterne 
(f.eks. fjernlysassistenten) bør prøvningen foretages ved hjælp af en elektronisk kontrolenhed 
for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

Ændringsforslag 103
Wim van de Camp

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 4.1.5

Kommissionens forslag

a) Anordning virker ikke.4.1.5. 
Indstillingsanordning 
(hvis påbudt) 

Visuel inspektion og 
aktivering hvis 
muligt. b) Manuel anordning kan 

ikke betjenes fra 
førersædet.

Ændringsforslag

a) Anordning virker ikke.4.1.5. 
Indstillingsanordning 
(hvis påbudt) 

Visuel inspektion og 
aktivering ved hjælp 
af en elektronisk 
kontrolenhed, når 
dette er nødvendigt.

b) Manuel anordning kan 
ikke betjenes fra 
førersædet.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en hensigtsmæssig kontrol af den automatiske funktion til styring af forlygternes 
niveau bør prøvningen foretages ved hjælp af en elektronisk kontrolenhed for at sikre, at 
niveaustyringsenheden fungerer korrekt.

Ændringsforslag 104
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.3.2

Kommissionens forslag

a) Afbryder virker ikke i 
overensstemmelse med 
kravene.

4.3.2. Afbrydere Visuel inspektion og 
aktivering.

b) Betjeningsanordnings 
funktion forringet.

Ændringsforslag

a) Afbryder virker ikke i 
overensstemmelse med 
kravene.

4.3.2. Stoplygter –
afbrydere til 
katastrofebremselys

Visuel inspektion og 
aktivering ved hjælp 
af en elektronisk 
styreenhed, der kan 
ændre inputværdien 
for 

b) Betjeningsanordnings 
funktion forringet.
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bremsepedalføleren 
og visuelt kontrol af, 
at 
katastrofebremselyset 
fungerer korrekt.

c) Katastrofe-
bremselyset fungerer 
ikke eller fungerer ikke 
korrekt

Or. en

Begrundelse

Der skal benyttes en elektronisk styreenhed til at genere inputsignaler til bremsepedalføleren 
for at kontrollere, at katastrofebremselyset fungerer korrekt (inklusive automatisk aktivering 
af katastrofeblink), og dette kontrolleres ved hjælp af direkte observation.

Ændringsforslag 105
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.5.2

Kommissionens forslag

4.5.2 Indstilling (X) Ved aktivering og brug 
af 
lygteindstillingsapparat.

Fortågelygtes horisontale 
indstilling forkert, når 
lysstrålen har lys-
/mørkegrænse.

Ændringsforslag

4.5.2 Indstilling (X) Ved aktivering og brug 
af 
lygteindstillingsapparat.

Fortågelygtes horisontale 
og vertikale indstilling 
forkert, når lysstrålen har 
lys-/mørkegrænse.

Or. en

Begrundelse

Vertikale målinger er de vigtigste justeringskriterier og bør derfor medtages.
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Ændringsforslag 106
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 5.3.2

Kommissionens forslag

a) Utilstrækkelig fastgørelse 
af støddæmpere til chassis 
eller aksel.

5.3.2. Støddæmpere Visuel inspektion, når 
køretøjet står over en 
grav eller på en lift, 
eller ved hjælp af 
specialudstyr (hvis 
tilgængeligt).

b) Beskadiget støddæmper 
med tegn på alvorlig 
utæthed eller defekt.

Ændringsforslag

a) Utilstrækkelig fastgørelse 
af støddæmpere til chassis 
eller aksel.

5.3.2. Støddæmpere Visuel inspektion, når 
køretøjet står over en 
grav eller på en lift ved 
hjælp af specialudstyr. b) Beskadiget støddæmper 

med tegn på alvorlig 
utæthed eller defekt.

Or. en

Begrundelse

Det er kun muligt at foretage en objektiv vurdering af effektiviteten af dæmpningseffekten i 
køretøjets affjedringssystem ved at bruge en maskine til dæmpningsafprøvning. I elektronisk 
styrede affjedringssystemer bør man benytte en elektronisk kontrolenhed til at kontrollere 
køretøjets affjedringssystem, mens man samtidig foretager målinger ved hjælp af en maskine 
til dæmpningsafprøvning for at vurdere, om systemet fungerer korrekt. Det foreslås, at en 
30 % forskel mellem venstre og højre side af samme aksel vil være et praktisk og realistisk 
kriterium.

Ændringsforslag 107
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 5.3.2.1

Kommissionens forslag

5.3.2. Funktionalitetstest af 
dæmpning 

Anvend specialudstyr, 
og sammenlign 

a) Betydelig forskel mellem 
højre og venstre.
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forskelle mellem 
højre/venstre, og/eller 
anvend absolutte 
værdier oplyst af 
fabrikanten.

b) Oplyste 
minimumsværdier 
overholdes ikke.

Ændringsforslag

a) Betydelig forskel mellem 
højre og venstre.

5.3.2. Funktionalitetstest af 
dæmpning 

Anvend maskine til 
dæmpningsafprøvning, 
og sammenlign 
forskelle mellem 
højre/venstre, og
køretøjsfabrikantens 
værdier for 
dæmpningsforhold, 
hvis disse værdier 
overstiger den samlede 
grænseværdi for 
dæmpningsforholdet 
på 0,1.

b) Dæmpningsværdierne 
overholdes ikke. 

c) Forskel på mere end 
30 % i måleværdierne for 
venstre og højre side af 
samme aksel

Or. en

Begrundelse

Det er kun muligt at foretage en objektiv vurdering af effektiviteten af dæmpningseffekten i 
køretøjets affjedringssystem ved at bruge en maskine til dæmpningsafprøvning. I elektronisk 
styrede affjedringssystemer bør man benytte en elektronisk kontrolenhed til at kontrollere 
køretøjets affjedringssystem, mens man samtidig foretager målinger ved hjælp af en maskine 
til dæmpningsafprøvning for at vurdere, om systemet fungerer korrekt.

Det foreslås, at en 30 % forskel mellem venstre og højre side af samme aksel vil være et 
praktisk og realistisk kriterium.

Ændringsforslag 108
Wim van de Camp

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 8.2.2.2

Kommissionens forslag

8.2.2.2 Tæthed Køretøjer, der 
er registreret eller taget i brug 
inden 1. januar 1980, er 
undtaget fra dette krav.

a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) i 
frigear med tilsluttet kobling.

a) For køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene,

b) Klargøring af køretøjet: tætheden overstiger det 
niveau, der er angivet på 
fabrikationsskiltet på 
køretøjet;

1. Køretøjet kan kontrolleres 
uden klargøring, selv om det 
af sikkerhedsgrunde bør påses, 
at motoren er varm og i 
forsvarlig mekanisk stand.

b) Hvis disse oplysninger 
ikke foreligger, eller der i 
henhold til kravene(1) ikke 
må anvendes 
referenceværdier,

2. Krav til klargøring for 
indsugningsdieselmotorer: 
2,5 m-1,

for turboladede 
dieselmotorer: 3,0 m-1

eller for køretøjer, der er 
omfattet af kravene

eller er registreret eller 
taget i brug første gang 
efter den dato, der er 
angivet i kravene, 

i) Motoren skal være helt 
varm, f.eks. skal motoroliens 
temperatur målt ved hjælp af 
en sonde i målepindsrøret 
være mindst 80 °C eller 
normal driftstemperatur, hvis 
den er lavere, eller 
motorblokkens temperatur 
skal målt ved infrarødt 
strålingsniveau være på 
mindst en tilsvarende 
temperatur. Hvis denne 
måling ikke er mulig på grund 
af køretøjets konstruktion, kan 
motorens normale 
driftstemperatur konstateres 
ved hjælp af andre metoder, 
f.eks. ved at motorventilatoren 
sætter i gang.

1.5 m-1.

ii) Udstødningssystemet 
renses ved mindst tre frie 
accelerationscyklusser eller 
ved en tilsvarende metode.
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c) Kontrolprocedure:

1. Motoren og eventuel 
turbolader sættes i tomgang, 
før hver enkelt fri 
accelerationscyklus 
påbegyndes. For dieselmotorer 
til tunge køretøjer betyder det, 
at der ventes mindst 10 
sekunder, efter at gaspedalen 
er sluppet.

2. De enkelte frie 
accelerationscyklusser 
påbegyndes ved, at gaspedalen 
hurtigt (dvs. på under et 
sekund) og i én bevægelse, 
men uden voldsomhed, trædes 
helt i bund for at opnå 
maksimal indsprøjtning fra 
indsprøjtningspumpen.
3. Under hver fri 
accelerationscyklus skal 
motoren nå tophastigheden 
eller, hvis køretøjet har 
automatisk gear, den 
hastighed, som producenten 
har angivet, eller, hvis disse 
oplysninger ikke foreligger, to 
tredjedele af tophastigheden, 
før gaspedalen slippes. Dette 
kan kontrolleres ved f.eks. at
overvåge motorhastigheden 
eller ved at lade tilstrækkelig 
tid gå, fra gaspedalen trædes 
ned, til den slippes; det vil for 
køretøjer i kategori 1 og 2 i 
bilag I sige mindst to 
sekunder.
4. Et køretøj må kun kasseres, 
hvis det aritmetiske 
gennemsnit af mindst tre frie 
accelerationscyklusser ligger 
over grænseværdien. Dette 
kan beregnes ved at se bort fra 
målinger, der afviger 
betydeligt fra det målte 
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gennemsnit, eller resultatet af 
andre statistiske beregninger, 
som tager hensyn til 
målingernes spredning.
Medlemsstaterne kan 
begrænse antallet af 
kontrolcyklusser.
5. For at undgå unødvendig 
kontrol kan medlemsstaterne 
kassere køretøjer, hvis målte 
værdier ligger betydeligt over 
grænseværdien efter mindre 
end tre frie 
accelerationscyklusser eller 
efter rensningscyklusserne. 
For på samme måde at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne godkende 
køretøjer, hvis målte værdier 
ligger betydeligt under 
grænseværdien efter mindre 
end tre frie 
accelerationscyklusser eller 
efter rensningscyklusserne.

Ændringsforslag

8.2.2.2 Tæthed Køretøjer, der 
er registreret eller taget i brug 
inden 1. januar 1980, er 
undtaget fra dette krav.

a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) i 
frigear med tilsluttet kobling.
Denne prøvning ved 
udstødningsrøret skal altid 
være standardmetoden til 
måling af 
udstødningsemissioner, selv 
om den kombineres med 
OBD.

a) For køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene,

b) Klargøring af køretøjet: tætheden overstiger det 
niveau, der er angivet på 
fabrikationsskiltet på 
køretøjet;

1. Køretøjet kan kontrolleres 
uden klargøring, selv om det af 
sikkerhedsgrunde bør påses, at 
motoren er varm og i 

b) Hvis disse oplysninger 
ikke foreligger, eller der i 
henhold til kravene ikke 
må anvendes 
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forsvarlig mekanisk stand. referenceværdier,

2. Krav til klargøring for 
indsugningsdieselmotorer: 
2,5 m-1,

for turboladede 
dieselmotorer: 3,0 m-1

i) Motoren skal være helt 
varm, f.eks. skal motoroliens 
temperatur målt ved hjælp af 
en sonde i målepindsrøret være 
mindst 80 °C eller normal 
driftstemperatur, hvis den er 
lavere, eller motorblokkens 
temperatur skal målt ved 
infrarødt strålingsniveau være 
på mindst en tilsvarende 
temperatur. Hvis denne måling 
ikke er mulig på grund af 
køretøjets konstruktion, kan 
motorens normale 
driftstemperatur konstateres 
ved hjælp af andre metoder, 
f.eks. ved at motorventilatoren 
sætter i gang.

eller for køretøjer, der er 
omfattet af kravene

eller er registreret eller 
taget i brug første gang 
efter den dato, der er 
angivet i kravene, 

ii) Udstødningssystemet renses 
ved mindst tre frie 
accelerationscyklusser eller 
ved en tilsvarende metode.

1,5m-1  

eller
0,2m-1

c) Kontrolprocedure:

1. Motoren og eventuel 
turbolader sættes i tomgang, 
før hver enkelt fri 
accelerationscyklus 
påbegyndes. For dieselmotorer 
til tunge køretøjer betyder det, 
at der ventes mindst 10 
sekunder, efter at gaspedalen 
er sluppet.

2. De enkelte frie 
accelerationscyklusser 
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påbegyndes ved, at gaspedalen 
hurtigt (dvs. på under et 
sekund) og i én bevægelse, 
men uden voldsomhed, trædes 
helt i bund for at opnå 
maksimal indsprøjtning fra 
indsprøjtningspumpen.
3. Under hver fri 
accelerationscyklus skal 
motoren nå tophastigheden 
eller, hvis køretøjet har 
automatisk gear, den 
hastighed, som producenten 
har angivet, eller, hvis disse 
oplysninger ikke foreligger, to 
tredjedele af tophastigheden, 
før gaspedalen slippes. Dette 
kan kontrolleres ved f.eks. at 
overvåge motorhastigheden 
eller ved at lade tilstrækkelig 
tid gå, fra gaspedalen trædes 
ned, til den slippes; det vil for 
køretøjer i kategori 1 og 2 i 
bilag I sige mindst to sekunder.

NOx-niveauet er ikke i 
overensstemmelse med 
kravene.

4. Et køretøj må kun kasseres, 
hvis det aritmetiske 
gennemsnit af mindst tre frie 
accelerationscyklusser ligger 
over grænseværdien. Dette kan 
beregnes ved at se bort fra 
målinger, der afviger 
betydeligt fra det målte 
gennemsnit eller resultatet af 
enhver anden statistisk 
beregning, der tager hensyn 
til spredningen i 
måleresultaterne. 
Medlemsstaterne kan begrænse 
antallet af kontrolcyklusser.

Partikelværdierne er ikke 
i overensstemmelse med 
kravene.

5. For at undgå unødvendig 
kontrol kan medlemsstaterne 
kassere køretøjer, hvis målte 
værdier ligger betydeligt over 
grænseværdien efter mindre 
end tre frie 
accelerationscyklusser eller 
efter rensningscyklusserne. For 
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på samme måde at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne godkende 
køretøjer, hvis målte værdier 
ligger betydeligt under 
grænseværdien efter mindre 
end tre frie 
accelerationscyklusser eller 
efter rensningscyklusserne. 
Måling af NOx- og 
partikelniveau ved hjælp af 
egnet udstyr/hensigtsmæssigt 
udstyret røgmåler ved hjælp 
af den nuværende 
prøvningsmetode med fri 
acceleration.

Or. en

Begrundelse

OBD er ikke en garanteret metode til emissionsmåling, og derfor skal emissionerne 
kontrolleres ved måling ved udstødningsrøret. NOx er især et problem for køretøjer med 
dieselmotorer, hvor lave røgniveauer normalt medfører høje NOx-niveauer. For 
dieselkøretøjer med partikelfilter er det vigtigt at måle partikelniveauet og ikke røgtætheden. 
For at sikre harmoniserede og nøjagtige målinger bør man både måle motortemperatur og 
motorhastighed i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens prøvningsbetingelser.

Ændringsforslag 109
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) en anordning til prøvning af 
støddæmpernes effektivitet

10) Maskine til dæmpningsprøvning for at 
måle energioptagelsen ved udsvingene i 
køretøjets støddæmpere med henblik på at 
kontrollere dæmpningseffektiviteten af 
komponenterne i køretøjets 
støddæmpningssystem.

Or. en
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Begrundelse

Det er kun muligt at foretage en objektiv vurdering af effektiviteten af dæmpningseffekten i 
køretøjets affjedringssystem ved at bruge en maskine til dæmpningsafprøvning og 
køretøjsfabrikantens værdier for dæmpningsforhold, hvis disse værdier overstiger den 
generelle grænseværdi for dæmpningsforholdet på 0,1.


