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KORTFATTAD MOTIVERING

I förslaget fastställs uppdaterade, harmoniserade EU-regler för trafiksäkerhetsprovning av 
motorfordon och släpvagnar för att stärka minimikraven för säkerhet och utsläpp vid 
periodisk trafiksäkerhetsprovning. Syftet med förslaget är att bidra till att halvera antalet döda 
i trafiken inom EU fram till 2020 i enlighet med EU:s politiska riktlinjer för trafiksäkerhet. 
Förslaget ska även bidra till att minska utsläpp till följd av bristande underhåll av fordon.

Föredraganden stöder dessa centrala mål och stöder, med tanke på skillnaderna mellan 
medlemsstaternas praxis, en målinriktad harmonisering i enlighet med subsidiaritetsprincipen. 
Därför ställer sig föredraganden tveksam till att instrumentet bör vara en förordning, vilket 
skulle ge mindre utrymme åt medlemsstaterna att anpassa reglerna på nationell nivå.

Dessutom anser föredraganden att målet att minska antalet döda i trafiken bör uppnås 
samtidigt som proportionalitet säkerställs, och stöder därför anpassade lösningar som baseras 
på tillförlitliga fakta. Föredraganden vill med detta uppmärksamma de oklarheter som 
Europaparlamentets enhet för konsekvensbedömningar belyser, om att det helt verkar saknas 
bevis för grundantagandet att bättre och mer frekventa tekniska inspektioner skulle leda till 
färre defekter i fordon. 

Föredraganden noterar även att tillämpningsområdet har utökats utöver det som anges i 
direktiv 2009/40/EG till att omfatta nya fordonskategorier, i synnerhet två- och trehjuliga 
motorfordon, lätta släpvagnar med en vikt på upp till 3,5 ton och traktorer med en 
konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h. Förslaget innebär även tätare inspektioner av 
äldre fordon och fordon med höga miltal. 

Föredraganden har inte föreslagit några ändringar i fråga om lagförslagets form eller
omfattning, inte heller i fråga om provningens längd eftersom detta är frågor för det ansvariga 
utskottet. I stället har föredraganden valt att koncentrera sig på frågor som rör den inre 
marknaden i sina ändringsförslag. Ur IMCO-utskottets perspektiv inbegriper de mest 
relevanta frågorna följande:

1. Definitionen av trafiksäkerhetsprovning

Föredraganden föreslår att definitionen av trafiksäkerhetsprovning ändras eftersom den i 
nuläget kan missbrukas i syfte att begränsa den gränsöverskridande konkurrensen inom 
handeln med begagnade fordon. Framför allt skapar kommissionens definition rättslig 
osäkerhet eftersom den, i en allmän definition, upprepar kravet på provning enligt kriterierna 
för typgodkännande i allmänhet, trots att de relevanta kriterierna för typgodkännande redan 
anges i bilagorna. Detta innebär att alla komponenter i ett fordon potentiellt skulle kunna 
genomgå provning eftersom det går att urskilja en säkerhetsaspekt för alla 
fordonskomponenter; det borde bara vara relevant för dem som typgodkänns för säkerhet och 
utsläpp. Problemet är att vissa aktörer kan tänkas utnyttja detta kryphål för att skydda den 
inhemska marknaden för begagnade fordon och underkänna fordon utan goda skäl. 
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2. Åtgärder för identifiering och förebyggande av felaktiga körsträckor. 

För tredje året i rad rankas begagnade bilar lägst bland samtliga produkter på resultattavlan 
för konsumentmarknaderna, utifrån marknadsresultat och framför allt i fråga om 
tillförlitlighet. Föredraganden föreslår därför förstärkta åtgärder mot bedrägerier med 
vägmätare genom att man utökar tillämpningsområdet för den elektroniska plattformen för 
fordonsinformation så att all information om ett fordons körsträcka finns i en webbaserad 
plattform. Föredraganden är även bekymrad över att kommissionens förslag förbjuder alla 
typer av korrigeringar av vägmätarställningen, bland annat de justeringar uppåt med vilka 
man skulle kunna undvika att det berörda fordonets marknadsvärde sjönk onödigt mycket.

3. Tillgång till resultat från trafiksäkerhetsprovningar i nationella register, tillgång till 
teknisk information och minimikrav för provningsutrustning

Förordningen innebär att ett EU-harmoniserat system för datautbyte kan upprättas, vilket ger 
provningscentrum för periodisk trafiksäkerhetsprovning inom hela EU tillgång till 
information om fordonsreparation och underhåll. Föredraganden anser dock att tillgången till 
detta register inte bör begränsas till behöriga myndigheter och provningscentrum för periodisk 
trafiksäkerhetsprovning. För att kunna garantera likvärdiga konkurrensvillkor föreslår 
föredraganden att även tillverkare av verkstadsutrustning ska ha tillgång till informationen, 
eftersom de därigenom skulle kunna tillverka konkurrenskraftig och effektiv 
provningsutrustning. Föredraganden föreslår även att man tillåter användning av alternativa 
provningsmetoder som kan underlätta provningen av komplicerade fordon väsentligt så att 
den utförs på ett kostnadseffektivt sätt. 

4. Undantag

Fördraganden välkomnar undantaget för fordon av historiskt intresse, men anser att 
definitionen är för föreskrivande och rekommenderar i stället att ett grundläggande ålderskrav 
anges. Medlemsstaterna bör dessutom få behålla sin bestämmanderätt att, i linje med gällande 
praxis, undanta fordon från förordningen.

5. Ömsesidigt erkännande

Den periodiska trafiksäkerhetsprovningen är kopplad till omregistreringen av ett motorfordon 
eftersom en större EU-harmonisering av provningen borde förenkla omregistreringen av 
fordon mellan medlemsstaterna. Föredraganden har därför infört ett nytt förslag som 
föreskriver ett obligatoriskt ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintyg i hela unionen.

6. Översyn och övervakning

För att ytterligare stärka den inre marknaden föreslår föredraganden även att en 
översynsklausul införs om att man fem år efter det att detta förslag har antagits undersöker 
möjligheterna att underlätta utbytet av resultatdata från periodiska trafiksäkerhetsprovningar 
mellan medlemsstaterna.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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) För att säkerställa en korrekt 
uppföljning av provningsresultaten bör ett 
trafiksäkerhetsintyg utfärdas efter varje 
provning. Det bör även skapas i 
elektroniskt format med samma detaljnivå 
i fråga om information om fordonsidentitet 
och resultat av provningen som anges på 
ursprungsintyget. Medlemsstaterna bör 
dessutom organisera sådan information i en
central databas så att man lätt kan 
kontrollera att resultaten av de periodiska 
tekniska inspektionerna är äkta.

Or. en

Motivering

Trafiksäkerhetsintyg bör numera utfärdas i både pappersform och elektronisk form så att 
förfalskning och manipulering kan undvikas och informationsutbyte underlättas, vilket 
innebär att den elektroniska plattformen för fordonsinformation kan utvecklas. 

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Bedrägerier med vägmätare anses 
påverka mellan 5 och 12 % av 
försäljningen av begagnade bilar, vilket 
resulterar i betydande samhällskostnader 
på flera miljarder euro varje år och 
felaktiga bedömningar av fordons 

(23) Bedrägerier med vägmätare anses 
påverka mellan 5 och 12 % av 
försäljningen av begagnade bilar, vilket 
resulterar i betydande samhällskostnader 
på flera miljarder euro varje år och 
felaktiga bedömningar av fordons 
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trafiksäkerhet. För att bekämpa 
bedrägerierna med vägmätare skulle en 
registrering av miltalet i 
trafiksäkerhetsintyget, kombinerat med 
skyldigheten att uppvisa intyget från 
föregående provning, underlätta upptäckten 
av ingrepp i eller manipuleringar av 
vägmätaren. Bedrägerier med vägmätare 
bör också mer systematiskt betraktas som 
en straffbar överträdelse.

trafiksäkerhet. För att bekämpa 
bedrägerierna med vägmätare skulle en 
registrering av miltalet i 
trafiksäkerhetsintyget, kombinerat med 
skyldigheten att uppvisa intyget från 
föregående provning, underlätta upptäckten 
av ingrepp i eller manipuleringar av 
vägmätaren. Det skulle även bidra till en 
mer välfungerande inre marknad när det 
gäller gränsöverskridande handel med 
begagnade bilar. I den åttonde upplagan 
av resultattavlan för 
konsumentmarknaderna ”Making 
markets work for consumers” från 
december 2012 rankades detta 
marknadssegment lägst för tredje året i 
rad utifrån marknadsresultat, framför allt 
i fråga om tillförlitlighet. Bedrägerier med 
vägmätare bör också mer systematiskt 
betraktas som en straffbar överträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) fordon av historiskt intresse: ett fordon 
som uppfyller samtliga följande villkor:

(7) fordon av historiskt intresse: ett fordon 
som tillverkades eller registrerades första 
gången för minst 30 år sedan och som 
anses ha ett historiskt värde av behöriga 
registreringsmyndigheter i respektive 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Kommissionens definition av ett fordon av historiskt intresse är onödigt detaljerad och skulle 
leda till att många fordon otillbörligt omfattas av förordningen. Ett enkelt ålderskrav där 
ytterligare preciseringar lämnas åt medlemsstaternas myndigheter ger tillräckligt med 
flexibilitet och överensstämmer med nuvarande praxis.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det tillverkades för minst 30 år sedan. utgår

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det underhålls med reservdelar som 
utgör avbildningar av fordonets historiska 
komponenter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Inga förändringar har gjorts i 
huvudkomponenternas tekniska 
karakteristika (t.ex. motor, bromsar, 
styrning eller fjädring).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats. utgår

Or. en

Ändringsförslag 8

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: inspektion i 
enlighet med bilagorna II och III i denna 
förordning för att säkerställa att ett
fordon är säkert att använda på allmänna 
vägar och uppfyller de miljökrav som
ställs.

Or. en

Motivering

Kommissionens definition skapar rättslig osäkerhet eftersom den, i en allmän definition, 
upprepar kravet på provning enligt kriterierna för typgodkännande i allmänhet, trots att de 
relevanta kriterierna för typgodkännande (i fråga om säkerhets- och utsläppskrav) redan 
anges i bilagorna till denna förordning. Utan detta ändringsförslag skulle alla typgodkända 
fordonskomponenter kunna väljas ut för säkerhetsprovning och därigenom kunna 
underkännas i onödan.

Ändringsförslag 9

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 

3. Fordonstillverkare ska ge 
provningscentrumen, tillverkare av 
provningsutrustning och i förekommande 
fall de behöriga myndigheterna tillgång till 
den tekniska information enligt bilaga I 
som krävs för trafiksäkerhetsprovning.
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avseende förfarandena för tillgång till den 
tekniska informationen i bilaga I i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 16.2.

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

För att garantera likvärdiga konkurrensvillkor föreslås med detta ändringsförslag att även 
tillverkare av provningsutrustning ska kunna ta del av tekniska data från periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar för att kunna utforma och tillverka effektiv och konkurrenskraftig 
provningsutrustning. Det finns farhågor om att hänvisningar till bilaga I kan leda till att 
oproportionerliga informationskrav ställs på tillverkare, eftersom bilaga I är betydligt mer 
omfattande än vad som i själva verket krävs för periodisk trafiksäkerhetsprovning. Ytterligare 
ändringsförslag kan således läggas fram till detta förslag till yttrande.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I de fall där en ansökan om 
omregistrering av ett fordon har tagits 
emot, och fordonet ursprungligen 
kommer från en annan medlemsstat, ska 
registreringsmyndigheterna erkänna 
fordonets trafiksäkerhetsintyg så snart 
dess giltighet har kontrollerats under 
omregistreringen. Erkännandet ska gälla 
för samma period som den ursprungliga 
giltighetstiden på intyget, förutom i de fall 
där intygets ursprungliga giltighetstid är 
längre än den maximala lagstadgade 
giltighetstiden i den medlemsstat där 
fordonet omregistreras. I sådana fall ska 
giltigheten justeras nedåt och beräknas 
från det datum som det ursprungliga 
trafiksäkerhetsintyget för fordonet 
utfärdades. Innan denna förordning 
börjar tillämpas ska medlemsstaterna 
underrätta varandra om det format på 
trafiksäkerhetsintyget som erkänns av 
deras respektive behöriga myndigheter 
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samt utbyta anvisningar för hur äktheten 
kontrolleras.

Or. en

Motivering

I syfte att underlätta omregistrering av motorfordon i hela unionen introducerar detta 
ändringsförslag ett system för ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintyg mellan 
medlemsstaterna, vilket träder i kraft i och med tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag 11

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 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 en central databas i 
36 månader från datumet för mottagande.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är tänkt att underlätta informationsutbytet, vilket innebär att den 
elektroniska plattformen för fordonsinformation kan utvecklas.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1
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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 ett förfarande för 
att underlätta tillgången till information 
om resultat av trafiksäkerhetsprovningar, 
om vägmätarställning och om 
fordonsregistrering mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna. Kommissionen ska 
utnyttja befintliga it-lösningar när det 
gäller data som finns tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag föreslås att man undersöker möjligheterna till ömsesidig tillgång till 
provningsdata inom EU, och att man bygger vidare på den information som många 
medlemsstater redan i dag ställer till förfogande online så att kostnader minimeras och risken 
för dubbelarbete undviks. Behöriga myndigheter i andra medlemsstater har redan tillgång till 
denna information, och undersökningen av genomförbarhet bör fokusera på de minsta 
uppgiftskrav som ställs.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Rapportering

Kommissionen ska senast [fem år från 
ikraftträdandet av denna förordning] 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet och effekterna av denna 
förordning, i synnerhet vad gäller 
effektiviteten hos bestämmelserna om 
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tillämpningsområde, provningsfrekvensen 
och resultaten av undersökningen 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation enligt 
vad som anges i artikel 15 samt 
genomförandet av ömsesidigt erkännande 
av trafiksäkerhetsintyg. Rapporten ska 
även innehålla en analys av behovet av att 
uppdatera bilagorna till denna förordning 
mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och praxis. Denna rapport 
ska lämnas efter samråd med det utskott 
som avses i artikel 16 och ska vid behov 
åtföljas av lagstiftningsförslag.

Or. en

Motivering

Den föreslagna översynsklausulen är den centrala övervakningsmekanismen för att 
säkerställa att den förordning som föreslagits genomförs effektivt och se till att 
konsumenterna och näringslivet på den inre marknaden kan utnyttja förordningen maximalt.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
manipulering av eller ingrepp i vägmätare 
betraktas som en straffbar överträdelse som 
leder till effektiva, proportionella, 
avskräckande och icke-diskriminerande 
påföljder.

2. Varje medlemsstat ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
manipulering av eller ingrepp i vägmätare 
betraktas som en straffbar överträdelse som 
leder till effektiva, proportionella, 
avskräckande och icke-diskriminerande 
påföljder, med undantag för sådana 
justeringar uppåt av vägmätarställningen 
som har godkänts av ett auktoriserat 
provningscentrum eller en behörig 
myndighet för att korrigera tidigare, 
olaglig manipulering av mätaren.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag innebär att vägmätarställningen, om den på ett olagligt sätt har 
manipulerats, lagenligt kan justeras uppåt av provningscentrum eller behöriga myndigheter 
så att berörda fordon inte i praktiken avskrivs utan kan genomgå periodisk 
trafiksäkerhetsprovning i framtiden.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I undantagsfall, om fordonet har en 
särskild utformning som inte är 
kompatibel med tillämpningen av de 
provningsmetoder som fastställs i denna 
bilaga, ska provningen utföras i enlighet 
med de särskilda alternativa 
provningsmetoder som rekommenderas av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter. 
Alla provningsmetoder som används, men 
som inte anges i denna bilaga, måste 
skriftligen godkännas av den lämpliga 
behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Vissa fordon, till exempel snabba traktorer och fordon med släp, kan vara särskilt svåra att 
prova på grund av deras utformning eller för att provningscentrumen är så avlägset belägna 
att kostnaden för att uppgradera utrustningen så att den passar för vissa ovanliga fordon 
skulle bli oproportionerligt hög. Därför måste det finnas alternativa icke standardiserade 
provningsmetoder, som dock har fått ett tydligt godkännande av den lämpliga behöriga 
myndigheten.


