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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget fastlægger ajourførte harmoniserede regler om teknisk kontrol med motorkøretøjer 
og påhængskøretøjer dertil med henblik på at styrke minimumsstandarderne for sikkerhed og 
emissioner i forbindelse med periodisk teknisk kontrol. Forslagets formål er at bidrage til at 
halvere antallet af trafikdræbte i EU inden 2020 i overensstemmelse med EU's politiske 
retningslinjer for trafiksikkerheden. Desuden har forslaget til formål at bidrage til en 
reduktion af de emissioner, der skyldes dårlig vedligeholdelse af køretøjer.

Ordføreren støtter disse hovedformål og støtter i betragtning af forskellene mellem 
medlemsstaterne en målrettet harmonisering i overensstemmelse med nærhedsprincippet og 
stiller sig derfor tvivlende over for, hvorvidt instrumentet bør være en forordning, som giver 
medlemsstaterne mindre råderum til at tilpasse reglerne på nationalt plan.

Ordføreren mener endvidere, at målet om at nedbringe antallet af trafikdræbte, bør nås, 
samtidig med at proportionalitetsprincippet sikres, og støtter derfor tilpassede løsninger 
baseret på et solidt evidensgrundlag. Med dette ønsker ordføreren at henlede 
opmærksomheden på den usikkerhed, som blev fremhævet af Europa-Parlamentets Enhed for 
Konsekvensanalyse, om at der ikke synes at være noget bevis overhovedet for den
grundlæggende antagelse, at bedre og hyppigere syn vil føre til færre mangler i køretøjer.  

Ordføreren bemærker også, at anvendelsesområdet er blevet udvidet ud over det for direktiv 
2009/40/EF til også at omfatte nye kategorier af køretøjer, navnlig to- og trehjulede 
motorkøretøjer, lette motorkøretøjer, lette påhængskøretøjer op til 3,5 tons og traktorer med 
en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h. Forslaget øger også 
kontrolhyppigheden for ældre køretøjer og køretøjer med et højt kilometertal. 

Ordføreren har ikke foreslået nogen ændringer i forhold til lovforslagets form og 
anvendelsesområde og ej heller til varigheden af syn, eftersom dette henhører under det 
korresponderende udvalgs kompetence, og har i stedet besluttet at fokusere sine 
ændringsforslag på spørgsmål vedrørende det indre marked. Set fra IMCO’s synspunkt er de 
mest relevante spørgsmål følgende:

1. Hvordan kan teknisk kontrol defineres?

Ordføreren fremsætter et ændringsforslag om at ændre definitionen af ”teknisk kontrol”, der 
på nuværende tidspunkt kan misbruges til at begrænse grænseoverskridende konkurrence i 
handelen med brugte biler. Mere konkret skaber Kommissionens definition retsusikkerhed, 
fordi den i en generel definition gentager kravet om at teste i henhold til 
typegodkendelseskriterier i almindelighed, mens de relevante typegodkendelseskriterier 
allerede er specificeret i bilagene. Dette indebærer, at alle komponenter i et køretøj potentielt 
kan testes, da det er muligt at definere en sikkerhedsdimension for alle køretøjskomponenter. 
Det bør kun være relevant at teste dem, der er typegodkendt i forbindelse med sikkerhed og 
emissioner. Bekymringen går på, at nogle aktører kan udnytte dette smuthul til at beskytte det 
indenlandske marked for brugte biler og kassere køretøjer uden en god grund. 

2. Foranstaltninger til at konstatere og forebygge svig med kilometertallet 
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Resultattavlen for forbrugermarkederne (Consumer Markets Scoreboard) giver ud af alle 
produkter brugte biler det laveste pointtal for markedsresultater for tredje år i træk, og frem 
for alt den laveste placering for så vidt angår tillid. Ordføreren foreslår derfor styrkede 
foranstaltninger til bekæmpelse af svig med kilometertallet ved at udvide anvendelsesområdet 
for den elektroniske informationsplatform for køretøjer for at sikre en webbaseret platform, 
der indeholder alle oplysninger om køretøjets kilometertal. Ordføreren er endvidere bekymret 
over, at Kommissionens forslag forbyder enhver korrektion af kilometertallet, herunder de 
justeringer opefter, der vil bevirke, at de berørte køretøjer ikke får en unødigt reduceret 
markedsværdi.

3. Adgang til resultaterne af tekniske kontroller i nationale registre, adgang til teknisk 
information og minimumskrav til prøvningsudstyr

Forordningen indfører muligheden for at etablere et EU-harmoniseret dataudvekslingssystem, 
så synsvirksomheder i hele EU kan få adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer. Men ordføreren mener, at adgangen til dette arkiv ikke bør 
begrænses til de kompetente myndigheder og synsvirksomhederne. For at sikre lige vilkår 
foreslås det også at gøre det muligt for værkstedsudstyrsfabrikanter at få adgang til det, da 
dette vil give dem mulighed for at producere konkurrencedygtigt og effektivt 
prøvningsudstyr. Ordføreren foreslår også at tillade anvendelsen af alternative 
prøvningsprocesser, der kan være af afgørende betydning for at fremme omkostningseffektiv 
prøvning af køretøjer, som er vanskelige at teste. 

4. Undtagelser

Ordføreren glæder sig over undtagelsen for ”historiske køretøjer”. Men definitionen anses for 
at være for præskriptiv, og det anbefales i stedet at fastsætte et grundlæggende alderskrav. 
Desuden foreslås det at bevare medlemsstaternes beføjelser til at undtage køretøjer fra 
forordningen i overensstemmelse med den nuværende praksis.

5. Gensidig anerkendelse

Tekniske kontroller er knyttet til omregistreringen af motorkøretøjer, da en større EU-
harmonisering af den periodiske tekniske kontrol bør forenkle omregistreringen af køretøjer 
fra én medlemsstat til en anden. Derfor har ordføreren fremsat et nyt forslag om obligatorisk 
gensidig anerkendelse af synsrapporter fra periodiske tekniske kontroller i hele EU.

6. Revision og kontrol

For yderligere at styrke det indre marked har ordføreren også indført en revisionsklausul for 
fem år efter vedtagelsen af dette forslag at undersøge potentialet for at lette udvekslingen af 
data om de periodiske tekniske kontroller mellem medlemsstaterne.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) For at sikre en korrekt opfølgning af 
synsresultaterne bør en synsrapport 
udstedes efter hver kontrol og ligeledes 
oprettes i elektronisk format med samme 
detaljeringsgrad, som i den oprindelige 
synsrapport, for så vidt angår køretøjets 
identitet og synsresultaterne. Desuden bør 
medlemsstaterne indsamle og opbevare 
disse oplysninger i en central database for 
at sikre, at ægtheden af resultaterne af de 
periodiske tekniske inspektioner let kan 
kontrolleres.

Or. en

Begrundelse

Synsrapporter bør nu leveres i papirform samt elektronisk for at undgå forfalskning og 
manipulation og lette udvekslingen af oplysninger, hvilket vil gøre det muligt at udvikle den 
elektroniske informationsplatform for køretøjer.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte biler, der sælges, hvilket medfører 
betydelige samfundsmæssige omkostninger 
på flere milliarder euro om året og en 

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte biler, der sælges, hvilket medfører 
betydelige samfundsmæssige omkostninger 
på flere milliarder euro om året og en 
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ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske 
stand. Med henblik på at bekæmpe svig 
med kilometertallet vil en registrering af 
kilometertallet i synsrapporten kombineret 
med en forpligtelse til at fremlægge den 
foregående rapport gøre det lettere at 
afsløre indgreb i eller manipulation af 
kilometertælleren. Svig med kilometertallet 
bør også mere systematisk betragtes som 
en strafbar forseelse.

ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske
stand. Med henblik på at bekæmpe svig 
med kilometertallet vil en registrering af 
kilometertallet i synsrapporten kombineret 
med en forpligtelse til at fremlægge den 
foregående rapport gøre det lettere at 
afsløre indgreb i eller manipulation af 
kilometertælleren og vil desuden forbedre 
det indre markeds funktionsmåde med 
hensyn til grænseoverskridende handel 
med brugte biler. I den ottende udgave af 
resultattavlen for forbrugermarkederne 
med titlen ”Making markets work for 
consumers” fra december 2012 fik dette 
markedssegment rent faktisk det laveste 
pointtal for markedsresultater for tredje 
år i træk, og frem for alt den laveste 
placering for så vidt angår tillid. Svig med 
kilometertallet bør også mere systematisk 
betragtes som en strafbar forseelse.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "køretøj af historisk betydning": ethvert 
køretøj, som opfylder alle følgende 
betingelser:

7) køretøj af historisk betydning": ethvert 
køretøj, som blev fremstillet og 
indregistreret for første gang for mere end 
30 år siden, og som betragtes som 
historisk af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten med ansvar for 
køretøjsregistrering.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens definition af køretøjer af historisk interesse er unødigt detaljeret og ville føre 
til, at mange biler uretmæssigt bliver omfattet af forordningens anvendelsesområde. Et 
simpelt alderskrav med yderligere specifikationer, der overlades til medlemsstaternes 
myndigheder, giver tilstrækkelig fleksibilitet og er i overensstemmelse med den nuværende 
praksis.
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Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det blev fremstillet for mindst 30 år 
siden

udgår

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det vedligeholdes med reservedele, som 
efterligner køretøjets historiske 
komponenter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der er ikke foretaget ændringer af 
hoveddelenes tekniske specifikationer, 
f.eks. motor, bremser, styretøj eller 
ophæng, og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 – led 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjets udseende er ikke blevet 
ændret

udgår

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9) "teknisk kontrol" (syn): inspektion i 
overensstemmelse med denne forordnings 
bilag II og III for at sikre, at et køretøj er 
sikkert at anvende på offentlig vej og er i 
overensstemmelse med de påkrævede
miljømæssige karakteristika

Or. en

Begrundelse

Kommissionens definition skaber retsusikkerhed, fordi den i en generel definition gentager 
kravet om at teste i henhold til typegodkendelseskriterier i almindelighed, mens de relevante 
typegodkendelseskriterier (med henblik på kontrol af sikkerhed og emissioner) allerede er 
specificeret i forordningens bilag. Uden denne ændring vil enhver køretøjskomponent, som er 
typegodkendt, kunne blive udvalgt til en sikkerhedskontrol, og køretøjer kan blive unødigt 
kasseret som følge heraf.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Køretøjsfabrikanterne skal give 
synsvirksomhederne, eller i givet fald den
kompetente myndighed, adgang til de 
tekniske oplysninger, der er nødvendige for 
at foretage periodisk teknisk kontrol, jf. 
bilag I. Kommissionen vedtager 

3. Køretøjsfabrikanterne skal give 
synsvirksomhederne,
prøvningsudstyrsfabrikanterne og i givet 
fald de kompetente myndigheder adgang 
til de tekniske oplysninger, der er 
nødvendige for at foretage periodisk 
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gennemførelsesbestemmelser angående 
procedurerne for adgang til de tekniske 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

teknisk kontrol, jf. bilag I. Kommissionen 
vedtager gennemførelsesbestemmelser 
angående procedurerne for adgang til de 
tekniske oplysninger, der er fastsat i bilag 
I, efter den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår foreslås det i dette ændringsforslag også at give 
prøvningsudstyrsfabrikanter mulighed for at få adgang til tekniske data vedrørende 
periodiske tekniske kontroller, så de kan udforme og fremstille effektivt og konkurrencedygtigt 
prøvningsudstyr. Der er bekymring for, at henvisninger til bilag I kan føre til 
uforholdsmæssige oplysningskrav for fabrikanterne, eftersom indholdet af bilag I er meget 
bredere end det, der rent faktisk kræves til periodiske tekniske kontroller. Det er derfor 
muligt, at der stilles yderligere ændringsforslag til dette udkast til udtalelse.

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når en ansøgning om omregistrering 
af et køretøj modtages, og køretøjet 
stammer fra en anden medlemsstat, 
anerkender registreringsmyndighederne 
køretøjets synsrapport, så snart dette 
certifikats gyldighed er blevet kontrolleret 
på tidspunktet for omregistreringen. 
Anerkendelsen gives for samme periode 
som den oprindelige gyldighed af 
certifikatet, medmindre certifikatets 
oprindelige gyldighedsperiode strækker 
sig ud over den maksimale lovlige 
varighed i den medlemsstat, hvor køretøjet 
omregistreres. I så fald ændres 
gyldigheden baglæns og beregnes fra den 
dato, hvor køretøjet modtog den 
oprindelige synsrapport. I perioden inden 
denne forordning finder anvendelse, 
underretter medlemsstaterne hinanden 
om det format for synsrapporten, som 
anerkendes af deres respektive 
kompetente myndigheder, og udveksler 
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vejledninger om, hvordan ægtheden kan 
kontrolleres.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det lettere at omregistrere motorkøretøjer i hele EU indføres der med dette 
ændringsforslag en ordning for gensidig anerkendelse af synsrapporter mellem 
medlemsstaterne med virkning fra datoen for anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at lette udvekslingen af oplysninger, hvilket vil gøre 
det muligt at udvikle den elektroniske informationsplatform for køretøjer.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at etablere en metode til at 
lette adgangen til information om 
resultaterne af tekniske kontroller, 
kontroller af kilometertallet og
oplysninger om registrering af køretøjer
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.
Kommissionen skal drage nytte af 
eksisterende it-løsninger med hensyn til 
oplysninger, som er offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås her at undersøge gensidig adgang til at kontroldataoplysninger i hele EU og 
samtidig bygge på de oplysninger, som mange medlemsstater allerede gør tilgængelige online 
i dag, for at minimere omkostningerne og undgå dobbeltarbejde. De kompetente myndigheder 
i andre medlemsstater har allerede adgang til disse oplysninger, og 
gennemførlighedsundersøgelsen bør fokusere på, hvilke oplysninger der som minimum er 
påkrævet.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Rapportering

Senest [fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse] forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen og 
virkningerne af denne forordning, 
navnlig for så vidt angår effektiviteten af 
bestemmelserne om anvendelsesområde, 
kontrolhyppighed og resultaterne af 
undersøgelsen af gennemførligheden af at 
indføre en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer, jf. 
artikel 15, og gennemførelsen af den 
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gensidige anerkendelse af synsrapporter 
Rapporten skal også undersøge, om det er 
nødvendigt at ajourføre bilagene til denne 
forordning i lyset af den tekniske 
udvikling og praksis. Denne rapport 
forelægges efter høringen af det i artikel 
16 omhandlede udvalg og ledsages, hvor 
det er relevant, af forslag til retsakter.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede revisionsklausul er den centrale kontrolmekanisme til sikring af effektiv 
gennemførelse af den foreslåede forordning og til sikring af, at forbrugerne og 
virksomhederne på det indre marked får de størst mulige fordele.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
manipulation af eller indgreb i en 
kilometertæller betragtes som en strafbar 
handling og straffes med sanktioner, der er 
effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen, har afskrækkende virkning 
og ikke må medføre forskelsbehandling.

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
manipulation af eller indgreb i en 
kilometertæller betragtes som en strafbar 
handling og straffes med sanktioner, der er 
effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen, har afskrækkende virkning 
og ikke må medføre forskelsbehandling, 
undtagen når en synsvirksomhed eller en 
kompetent myndighed giver tilladelse til at 
justere kilometertallet opefter for at 
korrigere en forudgående svigagtig 
manipulation.  

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at kilometertællere, hvis der er foretaget svigagtige indgreb i 
dem, lovligt kan justeres opefter af synsvirksomhederne eller de kompetente myndigheder for 
at sikre, at de berørte køretøjer ikke i praksis afskrives og kan passere en periodisk teknisk 
kontrol på et senere tidspunkt.
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Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I særlige situationer, hvor en specifik 
udformning af køretøjet ikke er forenelig 
med anvendelsen af de prøvningsmetoder, 
der er fastsat i dette bilag, udføres 
prøvningen i overensstemmelse med de 
specifikke alternative prøvningsmetoder, 
der anbefales af medlemsstatens 
kompetente myndigheder. Eventuelle 
anvendte prøvningsmetoder, som ikke er 
specificeret i dette bilag, skal godkendes 
skriftligt af den relevante kompetente 
myndighed.

Or. en

Begrundelse

Visse køretøjer, såsom hurtige traktorer og køretøjer med påhængskøretøjer, kan være særligt 
vanskelige at kontrollere på grund af deres konstruktionsmæssige egenskaber, eller fordi 
synsvirksomhederne er så fjernt beliggende, at omkostningerne til at opgradere udstyret for at 
kunne foretage kontroller af sjældent sete køretøjer ikke ville stå mål med anstrengelserne. 
Der skal derfor findes alternative metoder, der imidlertid er blevet udtrykkeligt godkendt af 
den relevante kompetente myndighed.


