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Ändringsförslag 16
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG

om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten
kvarstår är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 17
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Titlen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av 

om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av 
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direktiv 2009/40/EG direktiv 2009/40/EG
(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. fr

Ändringsförslag 18
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Flera tekniska standarder och krav 
avseende fordonssäkerhet har antagits i 
unionen. Det är emellertid nödvändigt att 
säkerställa, med hjälp av ett system med 
periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att 
fordon efter att ha släppts ut på marknaden 
fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder 
under hela livscykeln. Systemet bör gälla 
för fordonskategorier enligt definitionerna 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 
om typgodkännande av två- och trehjuliga 
motorfordon och om upphävande av rådets 
direktiv 92/61/EEG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2007/46/EG av den 
5 september 2007 om fastställande av en 
ram för godkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 
om typgodkännande av jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och 
utbytbara dragna maskiner till sådana 
traktorer samt av system, komponenter och 
separata tekniska enheter till dessa fordon 
och om upphävande av 
direktiv 74/150/EEG.

(4) Flera tekniska standarder och krav 
avseende fordonssäkerhet har antagits i 
unionen. Det är emellertid nödvändigt att 
säkerställa, med hjälp av ett system med 
periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att 
fordon efter att ha släppts ut på marknaden 
fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder 
under hela livscykeln. Medlemsstaterna 
skulle kunna införa nationella krav 
avseende trafiksäkerhetsprovning av 
fordonskategorier enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 
om typgodkännande av två- och trehjuliga 
motorfordon och om upphävande av rådets 
direktiv 92/61/EEG. Systemet bör gälla för 
fordonskategorier enligt definitionerna i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/46/EG av den 
5 september 2007 om fastställande av en 
ram för godkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 
om typgodkännande av jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och 
utbytbara dragna maskiner till sådana 
traktorer samt av system, komponenter och 
separata tekniska enheter till dessa fordon 
och om upphävande av 
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direktiv 74/150/EEG.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det finns ett tydligt samband mellan 
nivån på trafiksäkerheten och antalet
tekniska brister i fordon. Under 2009 
rapporterades 35 000 dödsfall på 
europeiska vägar. Baserat på antagandet 
att tekniska brister bidrar till dödsfall i 
proportion till hur de bidrar till olyckor 
kan mer än 2 000 dödsfall per år i EU 
vara kopplade till tekniska brister hos 
fordon. På grundval av tillgängliga 
studier skulle mellan 900 och 1 100 av 
dessa dödsfall kunna undvikas om
lämpliga förbättringar av systemet för 
trafiksäkerhetsprovning genomfördes.

(5) Det finns troligtvis ett samband mellan 
nivån på trafiksäkerheten och tekniska 
brister i fordon. Under 2009 rapporterades 
35 000 dödsfall på europeiska vägar. 
Lämpliga förbättringar av systemet för 
trafiksäkerhetsprovning kan bidra till att 
minimera antalet dödsolyckor.

Or. de

Motivering

Det vetenskapliga antagandet är osäkert. Polisundersökningar enbart i Tyskland tyder på att 
olyckors utgång i mycket lägre grad beror på tekniska brister hos fordon.

Ändringsförslag 20
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) En stor del av den totala mängden 
utsläpp från vägtransporter, särskilt 

(6) En stor del av den totala mängden 
utsläpp från vägtransporter, särskilt 
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koldioxidutsläpp, orsakas av ett fåtal 
fordon med dåligt fungerande 
avgasreningssystem. Man beräknar att 5 % 
av fordonsbeståndet står för 25 % av alla 
förorenande utsläpp. Ett periodiskt system 
med trafiksäkerhetsprovningar skulle 
därför även förbättra miljön genom en 
minskning av fordonens genomsnittliga 
avgasutsläpp.

koldioxidutsläpp, orsakas av ett fåtal 
fordon med dåligt fungerande 
avgasreningssystem. Man beräknar att 5 % 
av fordonsbeståndet står för 25 % av alla 
förorenande utsläpp.

Detta gäller även ökade utsläpp av 
partiklar och kväveoxider från moderna 
motorer som kräver en mer omfattande 
utsläppskontroll, inbegripet en elektronisk 
kontroll av att fordonets system för 
omborddiagnos (OBD-system) är 
fullständigt och funktionellt, vilket 
kontrolleras genom befintliga provningar 
av avgasrör för att säkerställa en komplett 
och korrekt provning av utsläppssystemet, 
eftersom provning med enbart 
OBD-system inte är tillförlitlig.
Ett periodiskt system med 
trafiksäkerhetsprovningar skulle därför 
även förbättra miljön genom en minskning 
av fordonens genomsnittliga avgasutsläpp.

Or. en

Motivering

OBD-system är inte en garanterad metod för utsläppskontroller. Detta måste således 
kontrolleras genom att utsläppen mäts vid avgasröret.

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 

utgår
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trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend 
när det gäller antalet dödsolyckor. 
Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 
1 400 förare omkom i trafiken 2008. 
Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon.

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att utvidga trafiksäkerhetsprovningarna till att 
omfatta två- och trehjuliga motorfordon. Kommissionens uppgifter om antalet olyckor 
avseende två- och trehjuliga motorfordon har för övrigt inget stöd i andra, tidigare 
undersökningar.

Ändringsförslag 22
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 
trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend när 
det gäller antalet dödsolyckor. 
Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 
1 400 förare omkom i trafiken 2008. 
Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon.

(7) Motorcyklister är den grupp trafikanter 
som har den högsta säkerhetsrisken, med 
en stigande trend när det gäller antalet 
dödsolyckor. Mopedförare är 
överrepresenterade i antalet dödsolyckor, 
och mer än 1 400 förare omkom i 
trafiken 2008. Fordonsprovningarna bör 
därför utvidgas till att omfatta den grupp 
trafikanter som har de högsta riskerna, dvs. 
motordrivna två- eller trehjuliga fordon.

Or. de
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Motivering

(Se även motiveringen till ändringsförlaget till skäl 5.) Det vetenskapliga antagandet är 
osäkert. Polisundersökningar enbart i Tyskland tyder på att olyckors utgång i mycket lägre 
grad beror på tekniska brister hos fordon. Det är emellertid rätt att utvidga 
tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 23
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 
trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend 
när det gäller antalet dödsolyckor.
Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 
1 400 förare omkom i trafiken 2008. 
Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon.

(7) Undersökningsresultaten när det 
gäller olyckor där motorcyklar är 
inblandade och som orsakas av eller kan 
kopplas till tekniska brister är mycket 
varierande. Motorcykelförare anses, 
generellt sett, hålla sina fordon i gott 
skick, vilket innebär att få olyckor sker på 
grund av fordonets mekaniska skick.
Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 
1 400 förare omkom i trafiken 2008.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en 
nationell verksamhet och bör därför utföras 
av medlemsstaterna eller av för ändamålet 
utsedda organ under medlemsstaternas 

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en 
nationell verksamhet och bör därför utföras 
av medlemsstaterna eller av för ändamålet 
utsedda organ under medlemsstaternas 
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tillsyn. Medlemsstaterna bör fortsatt 
ansvara för trafiksäkerhetsprovningen i 
samtliga fall, även om det nationella 
systemet gör det möjligt att godkänna 
privata organ, inklusive sådana som är 
involverade i reparationsverksamhet.

tillsyn. Medlemsstaterna bör fortsatt 
ansvara för den organisatoriska aspekten 
av trafiksäkerhetsprovningen i samtliga 
fall, även om det nationella systemet gör 
det möjligt att godkänna privata organ, 
inklusive sådana som är involverade i 
reparationsverksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå en hög kvalitet på 
provningarna i unionen bör 
provningsutrustning som ska användas vid 
testning, samt underhåll och kalibrering av 
utrustningen, specificeras på unionsnivå.

(12) För att uppnå en hög kvalitet på 
provningarna i unionen bör 
provningsutrustning som ska användas vid 
testning, samt underhåll och kalibrering av 
utrustningen, specificeras på unionsnivå. 
Innovationer som kan leda till minskade 
kostnader och optimerade fördelar i 
samband med provningssystem, 
förfaranden och utrustning bör 
uppmuntras. 

Or. bg

Ändringsförslag 26
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 12а (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att standarder för 
trafiksäkerhetsprovningar ska bli 
enhetliga och provningarna ska hålla en 
hög kvalitet inom hela EU bör åtgärder 
vidtas för en harmonisering av 
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provningarna som inbegriper även 
utrustning, förfaranden och regelverk i 
samband med provningar.

Or. bg

Ändringsförslag 27
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Provningsresultat bör inte ändras i 
kommersiellt syfte. Endast om resultaten 
av en trafiksäkerhetsprovning som utförts 
av en inspektör är uppenbart felaktiga bör 
tillsynsmyndigheten kunna ändra resultaten 
av en trafiksäkerhetsprovning.

(14) Provningsresultat bör inte ändras i 
kommersiellt syfte. Endast om resultaten 
av en trafiksäkerhetsprovning som utförts 
av en inspektör är uppenbart felaktiga bör 
tillsynsmyndigheten kunna ändra resultaten 
av en trafiksäkerhetsprovning och beslut 
bör kunna tas om lämpliga påföljder för 
det organ som utfärdat 
trafiksäkerhetsintyget.

Or. bg

Ändringsförslag 28
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En hög standard på 
trafiksäkerhetsprovningar förutsätter att 
provningspersonalen har kunskaper och 
kompetens på hög nivå. Ett 
utbildningssystem som omfattar en 
grundutbildning och regelbunden 
påbyggnadsutbildning bör inrättas. En 
övergångsperiod bör fastställas för att 
möjliggöra en smidig övergång till det 
periodiska utbildningssystemet för den 

(15) En hög standard på 
trafiksäkerhetsprovningar förutsätter att 
provningspersonalen har kunskaper och 
kompetens på hög nivå. Ett 
allmäneuropeiskt utbildningssystem som 
omfattar en grundutbildning och 
regelbunden påbyggnadsutbildning bör 
inrättas. En övergångsperiod bör fastställas 
för att möjliggöra en smidig övergång till 
det periodiska utbildningssystemet för den 
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befintliga provningspersonalen. befintliga provningspersonalen.

Or. bg

Ändringsförslag 29
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Ett trafiksäkerhetsintyg bör utfärdas 
efter varje provning, inklusive bland annat 
information om fordonsidentitet och 
information om provningsresultaten. För 
att säkerställa korrekt uppföljning av 
trafiksäkerhetsprovningar bör 
medlemsstaterna organisera sådan 
information i en databas.

(22) Ett elektroniskt trafiksäkerhetsintyg 
bör utfärdas efter varje provning, inklusive 
bland annat information om 
fordonsidentitet och information om 
provningsresultaten. För att säkerställa 
korrekt uppföljning av 
trafiksäkerhetsprovningar bör 
medlemsstaterna organisera sådan 
information i en databas.

Or. en

Ändringsförslag 30
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 22а (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) När utrustning, förfaranden, 
fortsatt kontroll och utbildning av 
provningspersonal har harmoniserats bör 
medlemsstaterna ömsesidigt erkänna 
trafiksäkerhetsintyg som är utfärdade av 
medlemsstater. Det skulle då bli möjligt 
att göra periodiska provningar i alla 
medlemsstater och inte endast i den 
medlemsstat där motorfordonet är 
registrerat, vilket också skulle kunna 
underlätta handel, bespara 
konsumenterna onödiga utgifter och 
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bidra till en minskning av 
vägtransporternas negativa effekter såsom 
miljöföroreningar och trafikolyckor.

Or. bg

Ändringsförslag 31
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Trafiksäkerhetsprovning är en del av 
ett mer omfattande regleringssystem som 
gäller för fordon under hela deras livscykel 
från godkännande till registrering och 
inspektion till skrotning. Utvecklingen och 
sammankopplingen av nationella och 
tillverkares elektroniska fordonsdatabaser 
bör i princip bidra till att förbättra 
effektiviteten i hela administrationskedjan 
för fordon och bör även bidra till att 
minska kostnader och administrativa 
bördor. Kommissionen bör därför 
genomföra en undersökning av 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en europeisk 
elektronisk fordonsinformationsplattform 
för detta ändamål.

(25) Trafiksäkerhetsprovning är en del av 
ett mer omfattande regleringssystem som 
gäller för fordon under hela deras livscykel 
från godkännande till registrering och 
inspektion till skrotning. Utvecklingen och 
sammankopplingen av nationella och 
tillverkares elektroniska fordonsdatabaser 
bör i princip bidra till att förbättra 
effektiviteten i hela administrationskedjan 
för fordon och bör även bidra till att 
minska kostnader och administrativa 
bördor. För detta ändamål bör 
kommissionen därför genomföra en 
undersökning av hur redan existerande 
elektroniska plattformar för 
fordonsinformation, som exempelvis 
Europeiska registret för 
vägtransportföretag (European Registers 
of Road Transport Undertakings, ERRU), 
ska kunna optimeras och anpassas till 
denna förordning.

Or. bg

Ändringsförslag 32
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att komplettera den här 
förordningen med ytterligare tekniska 
detaljer bör kommissionen ges befogenhet 
att anta akter enligt artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt för 
att, där det är lämpligt, beakta utvecklingen 
av unionslagstiftning om typgodkännande i 
relation till fordonskategorier samt behovet 
att uppdatera bilagorna mot bakgrund av 
tekniska framsteg. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd, 
även på expertnivå, under det förberedande 
arbetet. Kommissionen bör i sitt arbete 
med att förbereda och utarbeta delegerade 
akter säkerställa att relevanta handlingar 
översänds till Europaparlamentet och rådet 
samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt.

(26) För att komplettera det här direktivet
med ytterligare tekniska detaljer bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
akter enligt artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt för att, 
där det är lämpligt, beakta utvecklingen av 
unionslagstiftning om typgodkännande i 
relation till fordonskategorier samt behovet 
att uppdatera bilagorna mot bakgrund av 
tekniska framsteg. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd, 
även på expertnivå, under det förberedande 
arbetet. Kommissionen bör i sitt arbete 
med att förbereda och utarbeta delegerade 
akter säkerställa att relevanta handlingar 
översänds till Europaparlamentet och rådet 
samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 33
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter. 
Genomförandebefogenheterna bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av detta direktiv bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter. 
Genomförandebefogenheterna bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
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16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 34
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Eftersom målet med denna 
förordning, nämligen att fastställa 
gemensamma minimikrav och 
harmoniserade regler för genomförande av 
trafiksäkerhetsprovning av fordon i 
unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan 
uppnås på unionsnivå, får unionen anta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(29) Eftersom målet med detta direktiv, 
nämligen att fastställa gemensamma 
minimikrav och harmoniserade regler för 
genomförande av trafiksäkerhetsprovning 
av fordon i unionen, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på 
unionsnivå, får unionen anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att nå detta mål.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
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lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 35
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Denna förordning tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar 
de principer som framför allt erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, till vilken 
det hänvisas i artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 36
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Denna förordning tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar de 
principer som framför allt erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, till vilken det 
hänvisas i artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen.

(30) Detta direktiv tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar de 
principer som framför allt erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, till vilken det 
hänvisas i artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
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lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 37
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Genom denna förordning uppdateras 
de tekniska krav som fastställts i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om 
provning av motorfordons och tillhörande 
släpfordons trafiksäkerhet, och dess 
tillämpningsområde utvidgas för att i 
synnerhet inkludera inrättandet av 
provningscentrum och deras tillsynsorgan 
samt utseendet av inspektörer som ska 
anförtros genomförandet av 
trafiksäkerhetsprovningar. Detta direktiv 
bör därför upphävas. Denna förordning 
integrerar dessutom reglerna i 
kommissionens 
rekommendation 2010/378/EU av den 
5 juli 2010 om bedömning av brister vid 
trafiksäkerhetsprovning enligt 
direktiv 2009/40/EG i syfte att bättre 
reglera metoderna för 
trafiksäkerhetsprovning. 

(31) Genom detta direktiv uppdateras de 
tekniska krav som fastställts i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om 
provning av motorfordons och tillhörande 
släpfordons trafiksäkerhet, och dess 
tillämpningsområde utvidgas för att i 
synnerhet inkludera inrättandet av 
provningscentrum och deras tillsynsorgan 
samt utseendet av inspektörer som ska 
anförtros genomförandet av 
trafiksäkerhetsprovningar. Detta direktiv 
bör därför upphävas. Denna förordning 
integrerar dessutom reglerna i 
kommissionens 
rekommendation 2010/378/EU av den 
5 juli 2010 om bedömning av brister vid 
trafiksäkerhetsprovning enligt 
direktiv 2009/40/EG i syfte att bättre 
reglera metoderna för 
trafiksäkerhetsprovning. 

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.
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Ändringsförslag 38
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett 
system med periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar av fordon.

Genom detta direktiv inrättas ett system 
med periodiska trafiksäkerhetsprovningar 
av fordon.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 39
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett 
system med periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar av fordon.

Genom detta direktiv inrättas ett system 
med periodiska trafiksäkerhetsprovningar 
av fordon som ska genomföras på 
grundval av tekniska minimistandarder 
och minimikrav i syfte att garantera en 
hög trafiksäkerhet och en hög 
miljöskyddsnivå.

Or. en

Motivering

I ett direktiv fastställs gemensamma minimistandarder för periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar, samtidigt som skillnaderna mellan medlemsstaterna beaktas. Ett 
direktiv möjliggör högre tekniska standarder och krav.
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Ändringsförslag 40
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning gäller fordon med en 
konstruktionshastighet som överstiger 
25 km/h i följande kategorier enligt 
direktiv 2002/24/EG, direktiv 2007/46/EG 
och direktiv 2003/37/EG:

1. Detta direktiv gäller fordon med en 
konstruktionshastighet som överstiger 
25 km/h i följande kategorier enligt 
direktiv 2002/24/EG, direktiv 2007/46/EG 
och direktiv 2003/37/EG:

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 41
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning gäller fordon med en 
konstruktionshastighet som överstiger 
25 km/h i följande kategorier enligt 
direktiv 2002/24/EG, direktiv 2007/46/EG 
och direktiv 2003/37/EG:

1. Detta direktiv gäller fordon med en 
konstruktionshastighet som överstiger 
25 km/h i följande kategorier enligt 
direktiv 2002/24/EG, direktiv 2007/46/EG 
och direktiv 2003/37/EG:

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.
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Ändringsförslag 42
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning gäller fordon med en 
konstruktionshastighet som överstiger 
25 km/h i följande kategorier enligt 
direktiv 2002/24/EG, direktiv 2007/46/EG 
och direktiv 2003/37/EG:

1. Denna förordning gäller fordon med en 
konstruktionshastighet som överstiger 
25 km/h i följande kategorier enligt 
direktiv 2007/46/EG och direktiv 
2003/37/EG:

Or. fr

Ändringsförslag 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

utgår

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att utvidga trafiksäkerhetsprovningarna till att 
omfatta två- och trehjuliga motorfordon. Kommissionens uppgifter om antalet olyckor 
avseende två- och trehjuliga motorfordon har för övrigt inget stöd i andra, tidigare 
undersökningar.

Ändringsförslag 44
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 45
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning gäller inte för 
följande:

2. Detta direktiv gäller inte för följande:

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 46
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning gäller inte för 
följande:

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
följande:

Or. en
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Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag 47
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får införa nationella 
krav avseende trafiksäkerhetsprovning för 
fordon som förtecknas i punkt 2 och som 
är registrerade på deras territorium.

3. Medlemsstaterna får införa nationella 
krav avseende trafiksäkerhetsprovning för 
fordon som förtecknas i punkterna 1.7 
och 2 och som är registrerade på deras 
territorium.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en automatisk följd av ändringen från en förordning till ett direktiv. 
Det är emellertid viktigt att uttryckligen ange detta i det här skedet. Medlemsstater som har 
trafiksäkerhetsprovningar bör få ha kvar dem. Medlemsstater som inte har 
trafiksäkerhetsprovningar bör emellertid inte vara skyldiga att införa sådana provningar.
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Ändringsförslag 49
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning gäller följande 
definitioner:

I detta direktiv gäller följande definitioner:

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) två- och trehjuliga fordon: 
motordrivna fordon med två hjul med 
eller utan sidovagn, trehjuliga 
motorcyklar och fyrhjuliga motorcyklar.

utgår

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att utvidga trafiksäkerhetsprovningarna till att 
omfatta två- och trehjuliga motorfordon. Kommissionens uppgifter om antalet olyckor 
avseende två- och trehjuliga motorfordon har för övrigt inget stöd i andra, tidigare 
undersökningar.
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Ändringsförslag 51
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) trafiksäkerhetsprovning: kontroll av att 
ett fordons delar och komponenter 
uppfyller de säkerhets- och miljökrav som 
gäller för fordonet vid tiden för 
godkännandet, den första registreringen 
eller ibruktagandet samt vid tiden för 
eftermodifiering.

(9) trafiksäkerhetsprovning: en kontroll vid 
vilken det ska säkerställas att ett fordon är 
tillräckligt säkert för att användas på 
allmän väg och att det uppfyller 
miljökraven.

Or. en

Motivering

Trafiksäkerhetsprovning av fordons delar och komponenter mot riktmärket för 
typgodkännandekrav är både olämplig och opraktisk. Ännu viktigare är att detta dessutom 
kan leda till att konkurrenskraftiga delar av motsvarande kvalitet stängs av från marknaden.

Ändringsförslag 52
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) provningscentrum: offentliga eller 
privata organ eller inrättningar, inklusive 
de som utför fordonsreparationer, som 
godkänts av en medlemsstat för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

(15) provningscentrum: offentliga eller 
privata organ eller inrättningar som 
godkänts av en medlemsstat för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

Or. de

Motivering

Om ett företag som utför fordonsreparationer får i uppdrag att utföra en fordonsprovning och 
reparerar fordonet före provningen eller åtgärdar ett fel som påtalats vid fordonsprovningen, 
finns en uppenbar intressekonflikt hos det företag som utför fordonsprovningen, vilket hindrar 
en korrekt provning.
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Ändringsförslag 53
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon ska genomgå periodisk provning i 
enlighet med denna förordning i den 
medlemsstat där de är registrerade.

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon ska genomgå periodisk provning i 
enlighet med detta direktiv i den 
medlemsstat där de är registrerade.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 54
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon ska genomgå periodisk provning i 
enlighet med denna förordning i den 
medlemsstat där de är registrerade.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att
motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon genomgår periodisk provning i 
enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det föreslagna villkoret skulle bli för begränsande för trafiksäkerhetsprovningar som utförs i 
en annan medlemsstat än den medlemsstat där fordonet är registrerat.
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Ändringsförslag 55
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fordonstillverkare ska ge 
provningscentrumen, eller i förekommande 
fall den behöriga myndigheten, tillgång till 
den tekniska information enligt bilaga I 
som krävs för trafiksäkerhetsprovning. 
Kommissionen ska anta detaljerade regler 
avseende förfarandena för tillgång till den 
tekniska informationen i bilaga I i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 16.2.

3. Fordonstillverkare ska ge 
provningscentrumen och de oberoende 
operatörerna, eller i förekommande fall 
den behöriga myndigheten, tillgång till den 
tekniska information enligt bilaga I som 
krävs för trafiksäkerhetsprovning. 
Kommissionen ska anta detaljerade regler 
avseende förfarandena för tillgång till den 
tekniska informationen i bilaga I i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Ett antal oberoende operatörer deltar i förberedandet av fordon före provning och eventuella 
reparationer som krävs om fordonet inte går igenom provningen. Dessa operatörer behöver 
kriterierna godkänt/ej godkänt för att kunna förbereda eller reparera fordonen ordentligt. 
Sådan information är viktig eftersom fordonen alltmer blir modellspecifika för varje 
fordonstillverkare.

Ändringsförslag 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter 
första registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

utgår

Or. fr
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Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att utvidga trafiksäkerhetsprovningarna till att 
omfatta två- och trehjuliga motorfordon. Kommissionens uppgifter om antalet olyckor 
avseende två- och trehjuliga motorfordon har för övrigt inget stöd i andra, tidigare 
undersökningar.

Ändringsförslag 57
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter 
första registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 58
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års mellanrum 
och därefter varje år.

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering och därefter vartannat år.

Or. de

Motivering

När man fastställer hur ofta provning ska ske bör man inte bara ta hänsyn till eventuella 
förbättringar utan även till kostnaderna för den konsument som ska betala för provningen. 
Tekniska brister upptäcks endast genom en grundligare provning. Om man bara gör en ytlig 
provning hjälper det ändå inte att den sker oftare.
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Ändringsförslag 59
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering och därefter 
vartannat år.

Or. de

Motivering

När man fastställer hur ofta provning ska ske bör man inte bara ta hänsyn till eventuella 
förbättringar utan även till kostnaderna för den konsument som ska betala för provningen. 
Tekniska brister upptäcks endast genom en grundligare provning. Om man bara gör en ytlig 
provning hjälper det ändå inte att den sker oftare.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum.

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att öka trafiksäkerhetsprovningarnas frekvens. 
Den utökade kostnad som årliga trafiksäkerhetsprovningar skulle leda till verkar inte vara 
motiverad i förhållande till det verkliga mervärdet av en sådan åtgärd.
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Ändringsförslag 61
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon i kategori M1 som är registrerade 
som taxi eller ambulans, 
fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5, 
O3 och O4: ett år efter första registrering 
och därefter varje år.

– Fordon i kategori M1 som är registrerade 
som taxi eller ambulans, 
fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5, 
O3 och O4: två år efter första registrering 
och därefter vartannat år.

Or. de

Motivering

Tekniska brister upptäcks endast genom en grundligare provning. Om man bara gör en ytlig 
provning hjälper det ändå inte att den sker oftare. Att öka antalet provningar ger ingen 
nämnvärd effekt.

Ändringsförslag 62
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 
har uppnått ett miltal på 160 000 km vid 
den första trafiksäkerhetsprovningen efter 
den första registreringen av fordonet, ska 
det därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

utgår

Or. de

Motivering

Det är osäkert om det finns ett samband mellan fordonets körsträcka eller ålder och bristande 
trafiksäkerhet. I olyckor förekommer inte äldre fordon oftare än nya fordon.
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Ändringsförslag 63
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Oaktat datumet för den senaste 
trafiksäkerhetsprovningen får den 
behöriga myndigheten begära att fordonet 
ska genomgå en trafiksäkerhetsprovning 
eller ytterligare provning före det datum 
som avses i punkterna 1 och 2 i följande 
fall:

utgår

– Efter en olycka med allvarliga skador på 
fordonets viktigaste säkerhetsrelaterade 
komponenter såsom hjul, fjädring, 
deformationszoner, styrning eller 
bromsar.
– När fordonets säkerhets- och 
miljörelaterade system och komponenter 
har ändrats eller modifierats.
– I händelse av byte av innehavaren av ett 
fordons registreringsbevis.

Or. de

Motivering

Lagstiftningsförslaget är inriktat på att förbättra trafiksäkerhetsprovningen. Det framgår inte 
varför det plötsligt skulle finnas anledning att misstänka tekniska brister när fordonet byter 
ägare.

Ändringsförslag 64
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter det att fordonet har genomgått en 
vägkontroll.



PE508.009v01-00 30/61 AM\931274SV.doc

SV

Or. fr

Ändringsförslag 65
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det provningscentrum, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, som har genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska 
utfärda ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet 
som åtminstone ska omfatta de delar som 
fastställs i bilaga IV.

1. Det provningscentrum, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, som har genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska 
utfärda ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet 
som åtminstone ska omfatta de delar som 
fastställs i bilaga IV. När regelverk och 
provningar har harmoniserats ska intyget 
erkännas i varje medlemsstat.

Or. bg

Motivering

Ett framtida ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintyg efter harmonisering av 
trafiksäkerhetsprovningar inom EU skulle underlätta handel och bespara konsumenterna 
onödiga utgifter i samband med återförande av fordon för provning i den medlemsstat där 
fordonet är registrerat.

Ändringsförslag 66
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det provningscentrum, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, som har genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska 
utfärda ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet 
som åtminstone ska omfatta de delar som 
fastställs i bilaga IV.

1. Det provningscentrum, eller i
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, som har genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska 
utfärda ett elektroniskt trafiksäkerhetsintyg 
för fordonet som åtminstone ska omfatta de 
delar som fastställs i bilaga IV. 
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Or. en

Ändringsförslag 67
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Provningscentrumet, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, ska till den person som 
uppvisar fordonet för provning överlämna 
trafiksäkerhetsintyget eller, om det rör sig 
om ett elektroniskt trafiksäkerhetsintyg, en 
vederbörligen bestyrkt utskrift av ett sådant 
intyg.

2. Provningscentrumet, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, ska utan dröjsmål till den 
person som uppvisar fordonet för provning 
överlämna trafiksäkerhetsintyget eller, om 
det rör sig om ett elektroniskt 
trafiksäkerhetsintyg, en vederbörligen 
bestyrkt utskrift av ett sådant intyg.

Or. en

Ändringsförslag 68
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Från och med dagen för denna 
förordnings ikraftträdande och senast tre år 
därefter ska provningscentrumen på 
elektronisk väg till den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat överlämna 
den information som nämns i 
trafiksäkerhetsintyg som de utfärdar. 
Informationen ska överlämnas inom skälig 
tid efter utfärdandet av 
trafiksäkerhetsintygen. Fram till detta 
datum får provningscentrumen överlämna 
informationen till den behöriga 
myndigheten på valfritt annat sätt. Den 
behöriga myndigheten ska spara 
informationen i 36 månader från datumet 

3. Från och med dagen för detta direktivs
ikraftträdande och senast tre år därefter ska 
provningscentrumen på elektronisk väg till 
den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat överlämna den information 
som nämns i trafiksäkerhetsintyg som de 
utfärdar. Informationen ska överlämnas 
inom skälig tid efter utfärdandet av 
trafiksäkerhetsintygen. Fram till detta 
datum får provningscentrumen överlämna 
informationen till den behöriga 
myndigheten på valfritt annat sätt. Den 
behöriga myndigheten ska spara 
informationen i 36 månader från datumet 
för mottagande.
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för mottagande.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 69
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Från och med dagen för denna 
förordnings ikraftträdande och senast tre år 
därefter ska provningscentrumen på 
elektronisk väg till den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat överlämna 
den information som nämns i 
trafiksäkerhetsintyg som de utfärdar. 
Informationen ska överlämnas inom skälig 
tid efter utfärdandet av 
trafiksäkerhetsintygen. Fram till detta 
datum får provningscentrumen överlämna 
informationen till den behöriga 
myndigheten på valfritt annat sätt. Den 
behöriga myndigheten ska spara 
informationen i 36 månader från datumet 
för mottagande.

3. Från och med dagen för detta direktivs
ikraftträdande och senast tre år därefter ska 
provningscentrumen på elektronisk väg till 
den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat överlämna den information 
som nämns i trafiksäkerhetsintyg som de 
utfärdar. Informationen ska överlämnas 
inom skälig tid efter utfärdandet av 
trafiksäkerhetsintygen. Fram till detta 
datum får provningscentrumen överlämna 
informationen till den behöriga 
myndigheten på valfritt annat sätt. Den 
behöriga myndigheten ska spara 
informationen i 36 månader från datumet 
för mottagande.

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.
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Ändringsförslag 70
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Resultaten från 
trafiksäkerhetsprovningen ska anmälas till 
fordonets registreringsmyndighet. Denna 
anmälan ska innehålla den information som 
nämns i trafiksäkerhetsintyget.

5. Resultaten från 
trafiksäkerhetsprovningen ska utan 
dröjsmål anmälas till fordonets 
registreringsmyndighet. Denna anmälan 
ska innehålla den information som nämns i 
trafiksäkerhetsintyget.

Or. en

Ändringsförslag 71
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inspektörer som är anställda av behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna eller av ett 
provningscentrum den dag då denna 
förordning börjar tillämpas är undantagna 
från kraven i punkt 1 i bilaga VI. 
Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg om 
likvärdighet till dessa inspektörer.

3. Inspektörer som är anställda av behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna eller av ett 
provningscentrum den dag då detta direktiv
börjar tillämpas är undantagna från kraven 
i punkt 1 i bilaga VI. Medlemsstaterna ska 
utfärda ett intyg om likvärdighet till dessa 
inspektörer.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.
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Ändringsförslag 72
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inspektörer som är anställda av behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna eller av ett 
provningscentrum den dag då denna 
förordning börjar tillämpas är undantagna 
från kraven i punkt 1 i bilaga VI. 
Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg om 
likvärdighet till dessa inspektörer.

3. Inspektörer som är anställda av behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna eller av ett 
provningscentrum den dag då detta direktiv
börjar tillämpas är undantagna från kraven 
i punkt 1 i bilaga VI. Medlemsstaterna ska 
utfärda ett intyg om likvärdighet till dessa 
inspektörer.

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag 73
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Provningscentrumet ska informera den 
person som uppvisar fordonet för provning 
om de reparationer som behöver utföras 
och får inte ändra provningsresultaten i 
kommersiellt syfte.

5. Provningscentrumet ska informera den 
person som uppvisar fordonet för provning 
om de reparationer som objektivt behöver 
utföras.

Or. en

Ändringsförslag 74
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en nationell 
kontaktpunkt som ansvarar för 
informationsutbytet med de andra 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på tillämpningen av denna 
förordning.

1. Medlemsstaterna ska utse en nationell 
kontaktpunkt som ansvarar för 
informationsutbytet med de andra 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på tillämpningen av detta 
direktiv.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 75
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en nationell 
kontaktpunkt som ansvarar för 
informationsutbytet med de andra 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på tillämpningen av denna 
förordning.

1. Medlemsstaterna ska utse en nationell 
kontaktpunkt som ansvarar för 
informationsutbytet med de andra 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på tillämpningen av detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag 76
Wim van de Camp
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen namn och 
kontaktinformation för sina nationella 
kontaktpunkter senast [ett år efter denna 
förordnings ikraftträdande] och ska utan 
dröjsmål informera kommissionen om 
eventuella förändringar i denna 
information. Kommissionen ska upprätta 
en förteckning över alla kontaktpunkter 
och överlämna den till medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen namn och 
kontaktinformation för sina nationella 
kontaktpunkter senast [ett år efter detta 
direktivs ikraftträdande] och ska utan 
dröjsmål informera kommissionen om 
eventuella förändringar i denna 
information. Kommissionen ska upprätta 
en förteckning över alla kontaktpunkter 
och överlämna den till medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag 77
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna.

Kommissionen ska inrätta en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen, tillverkare av 
provningsutrustning och mätinstrument 
för den trafiksäkerhetsprovning som avses 
i denna förordning, oberoende tillverkare 
av fordonskomponenter och 
fordonssystem samt fordonstillverkarna.

Or. de
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Motivering

För harmonisering av olika provningsstandarder krävs en gemensam dataplattform. 
Tillämpningsområdet måste utvidgas, eftersom plattformen inte bara ska resultera i en 
samling data hos kommissionen, utan den lagrade informationen ska ge uppgiftslämnarna 
väsentliga kunskaper för att förbättra fordonen och provningen.

Ändringsförslag 78
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte 
att utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna.

Kommissionen ska utvärdera hur redan 
existerande elektroniska plattformar för 
fordonsinformation ska kunna optimeras 
och anpassas till denna förordning i syfte 
att utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna.

Or. bg

Motivering

Genom att utnyttja redan existerande elektroniska plattformar som tillhandahåller uppgifter 
från medlemsstaterna kan man undvika ytterligare administrativa och finansiella bördor för 
att upprätta ett nytt elektroniskt instrument och förhindra fördubbling av information.

Ändringsförslag 79
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
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avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och
fordonstillverkarna.

avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen, fordonstillverkarna 
och provutrustningstillverkarna.

Or. en

Ändringsförslag 80
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och
fordonstillverkarna.

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen, fordonstillverkarna 
och de oberoende operatörerna.

Or. en

Motivering

Tillgången till provningsresultaten får inte begränsas till endast vissa marknadsoperatörer. 
Detta skulle innebära att de får tillgång till privilegierad information och kan således ge
upphov till en konkurrensbegränsande situation. Denna information bör därför finnas 
tillgänglig för andra berörda eftermarknadsoperatörer.

Ändringsförslag 81
Matteo Salvini
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Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och
fordonstillverkarna.

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen, fordonstillverkarna 
och de oberoende operatörerna.

Or. en

Motivering

Tillgången till provningsresultaten får inte begränsas till endast vissa marknadsoperatörer 
(såsom fordonstillverkare). Detta skulle innebära att de får tillgång till privilegierad 
information och kan således ge upphov till en konkurrensbegränsande situation. Denna 
information bör därför finnas tillgänglig för andra berörda eftermarknadsoperatörer.

Ändringsförslag 82
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av utvärderingen ska 
kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive 
möjligheten att ta bort kravet på ett bevis 
på provning enligt artikel 10. Inom två år 
efter den dag då denna förordning börjar 
tillämpas ska kommissionen rapportera 
till Europaparlamentet och rådet om 
undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
detta är lämpligt.

Syftet med denna plattform är att förse 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen, tillverkare av 
provningsutrustning och mätinstrument 
för den trafiksäkerhetsprovning som avses 
i denna förordning, oberoende tillverkare 
av fordonskomponenter och 
fordonssystem samt fordonstillverkarna 
med de respektive data som behövs för att 
förbättra fordonssäkerheten och 
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fordonsprovningen. När information 
lämnas ut ska kommissionen se till att 
urvalet av data tydligt motsvarar 
ändamålet och är anpassat för respektive 
användare samt att man enbart lämnar ut 
den information som är nödvändig för 
respektive förbättring. Frågor om vilken 
information som är nödvändig och inte 
ska avgöras av den kommitté som anges i 
artikel 16.

Or. de

Motivering

För harmonisering av olika provningsstandarder krävs en gemensam dataplattform. 
Tillämpningsområdet måste utvidgas, eftersom plattformen inte bara ska resultera i en 
samling data som ligger hos kommissionen, utan de lagrade uppgifterna ska ge 
uppgiftslämnarna väsentliga kunskaper för att förbättra fordonen, provningen och 
övervakningen.

Ändringsförslag 83
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av utvärderingen ska 
kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive 
möjligheten att ta bort kravet på ett bevis 
på provning enligt artikel 10. Inom två år 
efter den dag då denna förordning börjar 
tillämpas ska kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta 
är lämpligt.

På grundval av utvärderingen ska 
kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive 
möjligheten att ta bort kravet på ett bevis 
på provning enligt artikel 10. Inom två år 
efter den dag då detta direktiv börjar 
tillämpas ska kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta 
är lämpligt.

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.
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Ändringsförslag 84
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en obestämd tid [från 
datumet för denna förordnings
ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en obestämd tid [från 
datumet för detta direktivs ikraftträdande].

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 85
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en obestämd tid [från 
datumet för denna förordnings
ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den [datumet för detta direktivs
ikraftträdande]. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av fem år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
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sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Motivering

Det är lämpligare med en tidsbestämd period för delegeringen av befogenhet. Kommissionen 
bör utarbeta en rapport om hur de delegerade akterna har fungerat.

Ändringsförslag 86
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska besluta om vilka 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella, avskräckande och 
icke-diskriminerande.

1. Medlemsstaterna ska besluta om vilka 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i detta 
direktiv och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella, avskräckande och 
icke-diskriminerande.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 87
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska besluta om vilka 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna
förordning och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella, avskräckande och 
icke-diskriminerande.

1. Medlemsstaterna ska besluta om vilka 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i detta 
direktiv och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella, avskräckande och 
icke-diskriminerande.

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag 88
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast [ett 
år efter denna förordnings
tillämpningsdag] och ska utan dröjsmål 
meddela den eventuella senare ändringar 
som påverkar bestämmelserna.

3. Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast [ett 
år efter detta direktivs tillämpningsdag] 
och ska utan dröjsmål meddela den 
eventuella senare ändringar som påverkar 
bestämmelserna.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 89
Wim van de Camp



PE508.009v01-00 44/61 AM\931274SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast [ett 
år efter denna förordnings
tillämpningsdag] och ska utan dröjsmål 
meddela den eventuella senare ändringar 
som påverkar bestämmelserna.

3. Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast [ett 
år efter detta direktivs tillämpningsdag] 
och ska utan dröjsmål meddela den 
eventuella senare ändringar som påverkar 
bestämmelserna.

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag 90
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Provningsinstrument och 
provningsutrustning som avses i artikel 11 
och som inte uppfyller minimikraven i 
bilaga V den [denna förordnings
tillämpningsdag] får användas för 
trafiksäkerhetsprovning under en period 
som inte överstiger fem år efter detta 
datum.

1. Provningsinstrument och 
provningsutrustning som avses i artikel 11 
och som inte uppfyller minimikraven i 
bilaga V den [detta direktivs
tillämpningsdag] får användas för 
trafiksäkerhetsprovning under en period 
som inte överstiger fem år efter detta 
datum.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.
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Ändringsförslag 91
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Provningsinstrument och 
provningsutrustning som avses i artikel 11 
och som inte uppfyller minimikraven i 
bilaga V den [denna förordnings
tillämpningsdag] får användas för 
trafiksäkerhetsprovning under en period 
som inte överstiger fem år efter detta 
datum.

1. Provningsinstrument och 
provningsutrustning som avses i artikel 11 
och som inte uppfyller minimikraven i 
bilaga V den [detta direktivs
tillämpningsdag] får användas för 
trafiksäkerhetsprovning under en period 
som inte överstiger fem år efter detta 
datum.

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag 92
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillämpa kraven i 
bilaga VII senast fem år efter den dag då 
denna förordning börjar tillämpas.

2. Medlemsstaterna ska tillämpa kraven i 
bilaga VII senast fem år efter den dag då 
detta direktiv börjar tillämpas.

Or. de

Motivering

(Se motiveringen till ändringsförslaget till titeln.)
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Ändringsförslag 93
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillämpa kraven i 
bilaga VII senast fem år efter den dag då 
denna förordning börjar tillämpas.

2. Medlemsstaterna ska tillämpa kraven i 
bilaga VII senast fem år efter den dag då 
detta direktiv börjar tillämpas.

Or. en

Motivering

Termändring för att ange att rättsakten bör vara ett direktiv.

Ändringsförslag 94
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2009/40/EG och kommissionens 
rekommendation 2010/378/EU upphävs 
från och med den [den här förordningens
tillämpningsdag].

Direktiv 2009/40/EG och kommissionens 
rekommendation 2010/378/EU upphävs 
från och med den [det här direktivets
tillämpningsdag].

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 95
Wim van de Camp
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Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2009/40/EG och kommissionens 
rekommendation 2010/378/EU upphävs 
från och med den [den här förordningens
tillämpningsdag].

Direktiv 2009/40/EG och kommissionens 
rekommendation 2010/378/EU upphävs 
från och med den [det här direktivets
tillämpningsdag].

Or. en

Ändringsförslag 96
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.

Ändringsförslag 97
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
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tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 98
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den är tillämplig [12 månader efter 
ikraftträdandet].

Den är tillämplig [24 månader efter 
ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 99
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning är till alla delar 
bindande och direkt tillämplig i alla 
medlemsstater.

Detta direktiv är till alla delar bindande 
och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.

Or. de

Motivering

En förordning är fel typ av rättsakt i detta sammanhang. Denna lagstiftning syftar till att 
minimera antalet trafikolyckor genom periodisk trafiksäkerhetsprovning, men detta mål kan 
uppnås även med ett rättsinstrument som innebär ett mindre ingrepp i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget grundar sig på ett osäkert antagande. Eftersom osäkerheten kvarstår 
är ett direktiv ett lämpligare instrument.
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Ändringsförslag 100
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning är till alla delar 
bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater.

Detta direktiv är till alla delar bindande 
och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 101
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Bilaga II – led 4.1.2

Kommissionens förslag

Strålkastarens inställning 
är inte inom de gränser 
som fastställs i kraven

4.1.2 Inställning Fastställ den 
horisontella 
inriktningen av varje 
strålkastare vid 
halvljus med hjälp av 
en anordning för 
strålkastarinställning 
eller skärm.

Parlamentets ändringsförslag

(a) Strålkastarens 
inställning är inte inom de 
gränser som fastställs i 
kraven.

4.1.2 Inställning Fastställ den 
horisontella och 
vertikala inriktningen 
av varje strålkastare 
vid halvljus med 
hjälp av en anordning 
för 
strålkastarinställning 
och en elektronisk 
kontroll-anordning 
för att i 
förekommande fall 
kontrollera den 
dynamiska 

(b) Kontrollera det 
dynamiska systemets 
strålkastarfunktion och 
inställning.
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funktionen.

Or. en

Motivering

Vertikala mätningar är viktigare inställningskriterier och bör därför inbegripas.

För att se till att strålkastarna är korrekt inställda och brännvidden är korrekt justerad krävs 
en anordning för kontroll av strålkastarna, särskilt för HID-lampor och dynamiskt 
kontrollerade system. Detta kan inte åstadkommas på lämpligt sätt genom att endast använda 
en skärm för strålkastarinställning. För dynamiskt kontrollerade HID-lampsystem bör en 
elektronisk kontrollanordning tillsammans med en lämplig anordning för provning av 
strålkastarinställning användas.

Ändringsförslag 102
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Bilaga II – led 4.1.2

Kommissionens förslag

(a) Omkopplarens 
funktion överensstämmer 
inte med kraven (antal 
strålkastare som tänds 
samtidigt)

4.1.3 Av- och 
påslagning

Visuell kontroll och 
kontroll genom 
manövrering.

(b) Manöverorganet 
fungerar bristfälligt.

Parlamentets ändringsförslag

(a) Omkopplarens 
funktion överensstämmer 
inte med kraven (antal 
strålkastare som tänds 
samtidigt)

4.1.3 Av- och 
påslagning

Visuell kontroll och 
kontroll genom 
manövrering, i 
förekommande fall 
med hjälp av en 
elektronisk kontroll-
anordning.

(b) Manöverorganet 
fungerar bristfälligt.

Or. en
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Motivering

För en lämplig provning av automatisk på- och avslagning av strålkastare (t.ex. automatisk 
avbländningsfunktion, HBA) bör provningen utföras med hjälp av en elektronisk 
kontrollanordning för kontroll av korrekt funktion.

Ändringsförslag 103
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Bilaga II – led 4.1.5

Kommissionens förslag

(a) Anordningen fungerar 
inte.

4.1.5. 
Inställningsanordning 
(där sådan är 
obligatorisk)

Visuell kontroll och 
om möjligt kontroll 
genom manövrering. (b) Manuell anordning 

kan inte manövreras från 
förarplatsen.

Parlamentets ändringsförslag

(a) Anordningen fungerar 
inte.

4.1.5. 
Inställningsanordning 
(där sådan är 
obligatorisk)

Visuell kontroll och 
kontroll genom 
manövrering, i 
förekommande fall 
med hjälp av en 
elektronisk kontroll-
anordning.

(b) Manuell anordning 
kan inte manövreras från 
förarplatsen.

Or. en

Motivering

För en lämplig provning av den automatiska inställningsfunktionen bör provningen utföras 
med hjälp av en elektronisk kontrollanordning för att se till att inställningsanordningen 
fungerar korrekt.
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Ändringsförslag 104
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Bilaga II – led 4.3.2

Kommissionens förslag

(a) Strömbrytarens 
funktion överensstämmer 
inte med kraven.

4.3.2. Av- och 
påslagning

Visuell kontroll och 
kontroll genom 
manövrering.

(b) Manöverorganet 
fungerar bristfälligt.

Parlamentets ändringsförslag

(a) Strömbrytarens 
funktion överensstämmer 
inte med kraven.

(b) Manöverorganet 
fungerar bristfälligt.

Av- och påslagning av 
stoppljus –
nödbromsljus

Visuell kontroll och 
kontroll genom 
manövrering med 
hjälp av en 
elektronisk kontroll-
anordning för att 
variera bromspedal-
sensorns ingående 
värde och genom 
observation 
kontrollera 
nödbromsljusens 
funktion.

(c) Nödbromsljusen 
fungerar inte eller 
fungerar inte korrekt.

Or. en

Motivering

En elektronisk kontrollanordning bör användas för att generera ingående signaler till 
bromspedalsensorn i syfte att kontrollera att nödbromsljusen fungerar korrekt (inklusive 
automatiska varningsljus), vilket sedan kontrolleras genom direkt observation.

Ändringsförslag 105
Wim van de Camp
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 4.5.2

Kommissionens förslag

Inställning (X)(2) Kontroll genom 
manövrering och med 
hjälp av en anordning 
för 
strålkastarinställning

Främre dimljusets 
horisontella inställning 
felaktig när ljusmönstret 
har en ljus/mörker-gräns.

Parlamentets ändringsförslag

Inställning (X)(2) Kontroll genom 
manövrering och med 
hjälp av en anordning 
för 
strålkastarinställning

Främre dimljusets 
horisontella och vertikala
inställning felaktig när 
ljusmönstret har en 
ljus/mörker-gräns.

Or. en

Motivering

Vertikala mätningar är viktigare inställningskriterier och bör därför inbegripas.

Ändringsförslag 106
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Bilaga II – led 5.3.2

Kommissionens förslag

(a) Bristfällig fästning av 
stötdämpare på chassi 
eller axel.

5.3.2. Stötdämpare Visuell kontroll med 
fordonet över en 
smörjgrop eller på en 
lyftanordning, eller
med hjälp av särskild 
utrustning om sådan 
finns.

(b) Skadad stötdämpare 
som visar tecken på 
allvarligt läckage eller fel.

Parlamentets ändringsförslag

(a) Bristfällig fästning av 
stötdämpare på chassi 
eller axel.

5.3.2. Stötdämpare Visuell kontroll med 
fordonet över en 
smörjgrop eller på en 
lyftanordning med 
hjälp av särskild 

(b) Skadad stötdämpare 
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utrustning. som visar tecken på 
allvarligt läckage eller fel.

Or. en

Motivering

En objektiv bedömning av stötdämparen i fordonets upphängningssystem är endast möjlig 
med hjälp av provningsutrustning för stötdämpare. För elektroniskt styrda 
fordonsupphängningssystem bör en elektronisk kontrollanordning användas för att prova 
fordonets upphängningssystem, samtidigt som mätningar görs med hjälp av 
provningsutrustning för stötdämpare för att kontrollera att systemet fungerar korrekt. Det 
föreslås att en skillnad på 30 procent mellan vänstra och högra sidan på samma axel bör 
anses utgöra ett praktiskt och realistiskt kriterium för godkänd/ej godkänd.

Ändringsförslag 107
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Bilaga II – led 5.3.2.1.

Kommissionens förslag

(a) Väsentlig skillnad 
mellan höger och vänster

Provning av 
dämpningens 
effektivitet

Använd särskild 
utrustning och 
jämför skillnader 
mellan vänster och 
höger och/eller 
absoluta värden som 
anges av tillverkaren.

(b) Angivna
minimivärden uppnås ej

Parlamentets ändringsförslag

(a) Väsentlig skillnad 
mellan höger och vänster

(b) Värdena för 
dämpningsgrad uppnås 
ej.

Provning av 
dämpningens 
effektivitet

Använd provnings-
utrustning för 
stötdämpare och 
jämför skillnader 
mellan vänster och 
höger och fordons-
tillverkarnas värden 
för dämpningsgrad 
om dessa värden 
överstiger det 
allmänna 
gränsvärdet för 
dämpnings-graden 

(c) Obalans på över 30 % 
i mätningsvärdena 
mellan den vänstra och 
högra sidan av samma 
axel.
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0,1.

Or. en

Motivering

En objektiv bedömning av stötdämparen i fordonets upphängningssystem är endast möjlig 
med hjälp av provningsutrustning för stötdämpare. För elektroniskt styrda 
fordonsupphängningssystem bör en elektronisk kontrollanordning användas för att prova 
fordonets upphängningssystem, samtidigt som mätningar görs med hjälp av 
provningsutrustning för stötdämpare för att kontrollera att systemet fungerar korrekt.

Det föreslås att en skillnad på 30 procent mellan vänstra och högra sidan på samma axel bör 
anses utgöra ett praktiskt och realistiskt kriterium för godkänd/ej godkänd.

Ändringsförslag 108
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Bilaga II – led 8.2.2.2.

Kommissionens förslag

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade från 
dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet ska 
mätas vid fri acceleration 
(utan belastning och från 
tomgång till maximivarvtal) 
med växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt.

(a) För fordon som 
registrerats eller tagits i 
bruk för första gången 
efter det datum som 
anges i kraven,

(b) Konditionering av 
fordon:

ska röktätheten anses 
överskrida den nivå som 
anges på fordonets 
tillverkarskylt

1. Provningar får utföras på 
fordon utan konditionering. 
Av säkerhetsskäl är det dock 
lämpligt att kontrollera att 
motorn är varm och i 
tillfredsställande mekaniskt 
skick.

(b) om ett sådant värde 
inte finns att tillgå eller 
om kraven inte medger 
att referensvärden 
används:

2. Krav på konditionering: För insugningsmotorer: 
2,5 m-1
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För turboladdade 
motorer: 3,0 m-1

eller, för fordon som 
identifierats i kraven 
eller

För fordon som 
registrerats eller tagits i 
bruk för första gången 
efter det datum som 
anges i kraven,

(i) Motorn ska ha uppnått 
arbetstemperatur, vilket t.ex. 
innebär att temperaturen på 
motoroljan som mäts med en 
oljemätsticka ska vara minst 
80 °C eller motsvara normal 
arbetstemperatur om den är 
lägre, eller att 
motorblocktemperaturen, 
mätt som nivå på den 
infraröda strålningen, ska 
vara minst lika hög. Om 
denna mätmetod är opraktisk 
på grund av fordonets 
konstruktion ska motorns 
normala arbetstemperatur 
uppnås på annat sätt, t.ex. 
genom att kylfläkten går 
igång.

1,5 m-1,7

(ii) Avgassystemet ska 
rensas genom minst tre fria 
accelerationscykler eller 
motsvarande metod.
(c) Provningsförfarande:

Motorn och eventuellt 
turboaggregat ska gå på 
tomgång innan varje fri 
accelerationscykel påbörjas. 
För tunga dieseldrivna 
fordon innebär detta 
minst 10 sekunder efter det 
att gaspedalen släppts upp.
2. För att påbörja varje fri 
accelerationscykel ska 
gaspedalen snabbt (dvs. på 
mindre än en sekund) och i 
en rörelse, men inte häftigt, 
tryckas i botten för att uppnå 
maximal insprutning från 
insprutningspumpen.
3. Under varje fri 
accelerationscykel och innan 
gaspedalen släpps upp ska 
motorn komma upp i 
maximivarvtal eller, när det 
gäller automatväxlade 
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fordon, det varvtal som 
anges av tillverkaren eller, 
om dessa uppgifter inte finns 
att tillgå, två tredjedelar av 
maximivarvtalet. Detta kan 
kontrolleras t.ex. med hjälp 
av motorvarvet eller genom 
att man låter tillräckligt lång 
tid förflyta mellan den första 
tryckningen på gaspedalen 
och det ögonblick den släpps 
upp, vilket för fordon i 
kategorierna 1 och 2 i bilaga 
I bör vara minst 2 sekunder.

4. Fordon får endast 
underkännas om det 
aritmetiska medelvärdet från 
minst tre av de senast 
genomförda 
accelerationscyklerna 
överskrider gränsvärdet. 
Medelvärdet kan räknas fram 
genom att man bortser från 
de mätningar som i hög grad 
avviker från medelvärdet 
eller att man använder 
resultatet av någon annan 
statistisk beräkning som tar 
hänsyn till spridningen hos 
mätningarna. 
Medlemsstaterna får 
begränsa antalet 
provningscykler.
5. För att undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna underkänna 
fordon om värdena efter 
mindre än tre fria 
accelerationscykler eller 
efter rensningscykeln ovan 
ligger mycket högre än 
gränsvärdet. För att likaså 
undvika onödiga provningar 
får medlemsstaterna 
godkänna fordon om värdena 
efter mindre än tre fria 
accelerationscykler eller 
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efter rensningscykeln ovan 
ligger mycket lägre än 
gränsvärdet.

Parlamentets ändringsförslag

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade från 
dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet ska 
mätas vid fri acceleration 
(utan belastning och från 
tomgång till maximivarvtal) 
med växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt. Denna 
provning av avgasrör ska 
alltid vara standardmetoden 
för bedömning av utsläpp 
från avgasrör, även om den 
kombineras med OBD.

(a) För fordon som 
registrerats eller tagits i 
bruk för första gången 
efter det datum som 
anges i kraven,

(b) Konditionering av fordon: ska röktätheten anses 
överskrida den nivå 
som anges på fordonets 
tillverkarskylt

1. Provningar får utföras på 
fordon utan konditionering. 
Av säkerhetsskäl är det dock 
lämpligt att kontrollera att 
motorn är varm och i 
tillfredsställande mekaniskt 
skick.

(b) om ett sådant värde 
inte finns att tillgå eller 
om kraven inte medger 
att referensvärden 
används:

2. Krav på konditionering: För insugningsmotorer: 
2,5 m-1

För turboladdade 
motorer: 3,0 m-1

eller, för fordon som 
identifierats i kraven 
eller

För fordon som 
registrerats eller tagits i 
bruk för första gången 
efter det datum som 
anges i kraven,
1,5 m-1,7

eller

(i) Motorn ska ha uppnått 
arbetstemperatur, vilket t.ex. 
innebär att temperaturen på 
motoroljan som mäts med en 
oljemätsticka ska vara minst 
80 °C eller motsvara normal 
arbetstemperatur om den är 
lägre, eller att 
motorblocktemperaturen, 
mätt som nivå på den 
infraröda strålningen, ska 
vara minst lika hög. Om 
denna mätmetod är opraktisk 
på grund av fordonets 
konstruktion ska motorns 
normala arbetstemperatur 
uppnås på annat sätt, t.ex. 

0,2m-1
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genom att kylfläkten går 
igång.

(ii) Avgassystemet ska rensas 
genom minst tre fria 
accelerationscykler eller 
motsvarande metod.

(c) Provningsförfarande:

Motorn och eventuellt 
turboaggregat ska gå på 
tomgång innan varje fri
accelerationscykel påbörjas. 
För tunga dieseldrivna fordon 
innebär detta minst 10 
sekunder efter det att 
gaspedalen släppts upp.
2. För att påbörja varje fri 
accelerationscykel ska 
gaspedalen snabbt (dvs. på 
mindre än en sekund) och i 
en rörelse, men inte häftigt, 
tryckas i botten för att uppnå 
maximal insprutning från 
insprutningspumpen.
3. Under varje fri 
accelerationscykel och innan 
gaspedalen släpps upp ska 
motorn komma upp i 
maximivarvtal eller, när det 
gäller automatväxlade 
fordon, det varvtal som anges 
av tillverkaren eller, om 
dessa uppgifter inte finns att 
tillgå, två tredjedelar av 
maximivarvtalet. Detta kan 
kontrolleras t.ex. med hjälp 
av motorvarvet eller genom 
att man låter tillräckligt lång 
tid förflyta mellan den första 
tryckningen på gaspedalen 
och det ögonblick den släpps 
upp, vilket för fordon i 
kategorierna 1 och 2 i bilaga 
I bör vara minst 2 sekunder.

Kväveoxidnivån 
överensstämmer inte 
med kraven.

4. Fordon får endast 
underkännas om det 

Partikelvärdena 
överensstämmer inte 
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aritmetiska medelvärdet från 
minst tre av de senast 
genomförda 
accelerationscyklerna 
överskrider gränsvärdet. 
Medelvärdet kan räknas fram 
genom att man bortser från 
de mätningar som i hög grad 
avviker från medelvärdet 
eller att man använder 
resultatet av någon annan 
statistisk beräkning som tar 
hänsyn till spridningen hos 
mätningarna. 
Medlemsstaterna får 
begränsa antalet 
provningscykler.

med kraven.

5. För att undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna underkänna 
fordon om värdena efter 
mindre än tre fria 
accelerationscykler eller efter 
rensningscykeln ovan ligger 
mycket högre än gränsvärdet. 
För att likaså undvika 
onödiga provningar får 
medlemsstaterna godkänna 
fordon om värdena efter 
mindre än tre fria 
accelerationscykler eller efter 
rensningscykeln ovan ligger 
mycket lägre än gränsvärdet. 
Mätning av kväveoxidnivåer 
och partiklar med 
användning av lämplig 
utrustning/lämpligt utrustad 
rökmätare med en befintlig 
provningsmetod för fri 
acceleration.

Or. en

Motivering

OBD är inte en garanterad metod för utsläppsbedömning, och därför måste utsläpp 
kontrolleras genom mätning vid avgasröret. Kväveoxider är särskilt ett problem i 
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dieselmotorer, där låga röknivåer normalt skapar höga kväveoxidnivåer. För fordon som är 
utrustade med ett dieselpartikelfilter är det viktigt att mäta partikelnivån och inte röktätheten. 
För att garantera harmoniserade och exakta mätningar bör både motortemperaturen och 
motorhastigheten mätas enligt fordonstillverkarens provningsförhållanden.

Ändringsförslag 109
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Teknisk del – bilaga V – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Enhet för provning av stötdämparens 
effektivitet.

10) Provningsutrustning för stötdämpare 
för att mäta energiabsorberingen från 
pendlingarna i fordonets 
upphängningssystem för att mäta 
effektiviteten hos stötdämparna i 
fordonets upphängningskomponenter.

Or. en

Motivering

Det är endast möjligt att objektivt bedöma effektiviteten hos stötdämparna i fordonets 
upphängningssystem med hjälp av provningsutrustning för stötdämpare genom att använda 
fordonstillverkarnas värden för dämpningsgrad om fordonstillverkarnas värden överstiger 
det allmänna gränsvärdet för en dämpningsgrad på 0,1.


