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Ændringsforslag 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

forslag til forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om teknisk kontrol med motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil og om ophævelse 
af direktiv 2009/40/EF

om teknisk kontrol med motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil og om ophævelse 
af direktiv 2009/40/EF
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten).

Or. fr

Begrundelse

I henhold til subsidiaritetsprincippet og i overensstemmelse med tidligere EU-lovgivning om 
teknisk kontrol af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil bør der stemmes om et direktiv 
og ikke en forordning. 

Ændringsforslag 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) En række tekniske standarder og krav 
til køretøjers sikkerhed er vedtaget i 
Unionen. Det er dog nødvendigt gennem 
en ordning med periodisk teknisk kontrol 
at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på 
markedet, opfylder sikkerhedsstandarder i 
hele deres levetid. Denne ordning bør 

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

stille nationale krav til den tekniske 
kontrol af køretøjsklasser som defineret i 
direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om 
standardtypegodkendelse af to- og 
trehjulede motordrevne køretøjer. Denne 
ordning bør gælde for køretøjsklasser som 
defineret i direktiv 2007/46/EF af 5. 
september 2007 om fastlæggelse af en 
ramme for godkendelse af motorkøretøjer 
og påhængskøretøjer dertil samt af 
systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer og 
direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om 
typegodkendelse af landbrugs- eller 
skovbrugstraktorer og af deres 
påhængskøretøjer og udskifteligt trukket 
materiel samt af systemer, komponenter og 
tekniske enheder til disse køretøjer.

Or. fr

Ændringsforslag 12
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Denne forordning fastsætter kontrol 
af køretøjernes miljøpræstationer i 
overensstemmelse med den relevante EU-
lovgivning, især med hensyn til 
støjemissioner og forurenende emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne have mulighed for at udvide den tekniske kontrol til at omfatte 
motorkøretøjer med to og tre hjul.

Ændringsforslag 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ifølge resultaterne af en grundig 
undersøgelse er 8 % af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, forårsaget af 
eller hænger sammen med tekniske 
mangler. Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende.
Knallertkørere er overrepræsenteret i 

(7) Undersøgelserne af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, og som er
forårsaget af eller hænger sammen med 
tekniske mangler, kommer til meget 
forskellige resultater. Det er almindeligt 
anerkendt, at motorcyklister vedligeholder 
deres køretøj korrekt med få ulykker som 
følge af køretøjets mekaniske stand. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
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antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Ifølge resultaterne af en grundig 
undersøgelse er 8 % af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, forårsaget af 
eller hænger sammen med tekniske 
mangler. Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Typerne af køretøjer, der skal kontrolleres, 
bør derfor udvides til den gruppe 
trafikanter, som har den største risiko, dvs. 
to- og trehjulede motorkøretøjer.
Knallertkørere bør ikke inddrages, selv 
om de er overrepræsenteret i antallet af 
trafikdræbte, da et så bredt 
anvendelsesområde for den regelmæssige 
kontrol ville ligge fjernt fra virkeligheden 
og være i strid med 
proportionalitetsprincippet. 

Or. en

Begrundelse

Det ville ligge fjernt fra praksis at inddrage knallertkørere. F.eks. ville en knallertkører i 
landområderne skulle køre en lang strækning ad hovedveje for at nå frem til det sted, hvor 
den regelmæssige tekniske kontrol finder sted. Dermed ville han udsætte sig selv og andre 
trafikanter for en unødig risiko.
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Ændringsforslag 16
Bernd Lange

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Køretøjer af historisk betydning anses 
for at bevare kulturarven fra den epoke, 
hvori de blev bygget, og de anvendes 
sjældent på offentlig vej; det bør derfor 
overlades til medlemsstaterne at beslutte, 
om gyldighedsperioden for periodisk 
teknisk kontrol forlænges for sådanne 
køretøjer. Det bør ligeledes overlades til 
medlemsstaterne at regulere den tekniske 
kontrol af andre typer specialkøretøjer.

(9) Køretøjer af historisk betydning anses 
for at bevare kulturarven fra den epoke, 
hvori de blev bygget; de er et kulturgode 
og anvendes kun sjældent som dagligt 
køretøj; det bør derfor overlades til 
medlemsstaterne at beslutte, om 
gyldighedsperioden for periodisk teknisk 
kontrol forlænges for sådanne køretøjer.
Denne ret må dog ikke føre til, at der 
anvendes strengere standarder end dem, 
der oprindeligt var gældende for køretøjet.
Det bør ligeledes overlades til 
medlemsstaterne at regulere den tekniske 
kontrol af andre typer specialkøretøjer.

Or. de

Begrundelse

Køretøjer af historisk betydning er et kulturgode og anvendes kun sjældent som dagligt 
køretøj. Derfor skal der gælde andre regler for dem.

Ændringsforslag 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den tekniske kontrol er et nationalt 
anliggende og bør derfor udføres af 
medlemsstaterne eller af udpegede organer 
under deres tilsyn. Medlemsstaterne bør 
forblive ansvarlige for den tekniske kontrol 
i alle tilfælde, selv når det nationale system 

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

det nationale system gør det muligt at 
godkende private organer, herunder dem, 
der er involveret i at udføre reparationer.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kontrolhyppigheden bør tilpasses 
efter køretøjstypen og kilometertallet.
Køretøjer er mere tilbøjelige til at have 
tekniske mangler, når de har nået en vis 
alder og efter et vist antal kørte kilometer, 
navnlig når de anvendes intensivt. Derfor 
bør kontrolhyppigheden øges for ældre 
køretøjer og køretøjer med et højt 
kilometertal.

(17) Kontrolhyppigheden bør tilpasses 
efter køretøjstypen. Køretøjer er mere 
tilbøjelige til at have tekniske mangler, når 
de har nået en vis alder. Derfor bør ældre 
køretøjer kontrolleres regelmæssigt.

Or. de

Ændringsforslag 19
Krišjānis Kariņš

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) 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. Om muligt 
bør også en elektronisk udgave af en 
synsrapport gøres tilgængelig for de 
interesserede kredse, idet der skal sørges 
for at beskytte personoplysninger.
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Or. en

Ændringsforslag 20
Krišjānis Kariņš

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 
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.

(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 
ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske 
stand. Med henblik på at bekæmpe svig 
med kilometertallet vil en registrering af 
kilometertallet og adgang til disse 
registreringer for interesserede kredse i
EU gøre det lettere at afsløre indgreb i eller 
manipulation af kilometertælleren.
Medlemsstaterne bør stille de aflæste 
kilometertal til rådighed i elektronisk 
form inden for rammerne af udvekslingen 
af oplysninger, idet personoplysninger
skal beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 21
Ivo Belet

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 
ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske 

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte biler, der sælges i indlandet, mens 
denne procentdel er langt højere i 
forbindelse med grænseoverskridende 
salg, hvilket medfører betydelige 
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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.

samfundsmæssige omkostninger på flere 
milliarder euro om året og en 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. Medlemsstaterne kan 
ved hjælp af centrale databaser, hvor alle 
kilometertal, som registreres hos de 
enkelte aktører (forhandlere, 
reparationsværksteder, 
synsvirksomheder), registreres aktuelt, 
kontrollere, om kilometertallet er korrekt,
gennem hele et køretøjs levetid. Svig med 
kilometertallet bør også mere systematisk 
betragtes som en strafbar forseelse.

Or. nl

Ændringsforslag 22
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Teknisk kontrol er en del af en bredere 
reguleringsordning, der gælder for 
køretøjer i hele deres levetid, fra 
godkendelse over registrering og syn til 
ophugning. Udvikling og sammenkobling 
af nationale og fabrikanters elektroniske 
databaser bør i princippet bidrage til at 
forbedre effektiviteten af den samlede 
administration af køretøjet og mindske 
omkostninger og administrative byrder. 
Kommissionen bør derfor foretage en 
undersøgelse af gennemførligheden af og 
omkostninger og fordele ved at oprette en 
europæisk elektronisk 
informationsplatform for køretøjer til dette 
formål samt af mulighederne for at udvide 
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formål. funktionerne for den eksisterende 
mekanisme til udveksling af oplysninger 
med henblik på at integrere en fælles 
anvendelse af aflæste kilometertal i 
platformen og undersøge mulighederne 
for en endnu mere vidtgående udveksling 
af oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 25
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne have mulighed for at udvide den tekniske kontrol til at omfatte 
motorkøretøjer med to og tre hjul.

Ændringsforslag 28
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det ville ligge fjernt fra praksis at inddrage knallertkørere. F.eks. ville en knallertkører i 
landområderne skulle køre en lang strækning ad hovedveje for at nå frem til det sted, hvor 
den regelmæssige tekniske kontrol finder sted. Dermed ville han udsætte sig selv og andre 
trafikanter for en unødig risiko. Det ville desuden medføre unødige administrative byrder.

Ændringsforslag 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr
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Begrundelse

Den tekniske kontrol af tohjulede køretøjer behandles, sådan som det er tilfældet i øjeblikket, 
efter subsidiaritetsprincippet, hvorved det overlades til medlemsstaterne at indføre nationale 
krav i deres lovgivning.

Ændringsforslag 30
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjer af historisk betydning – historiske køretøjer

Or. en

Ændringsforslag 31
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 32
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) "historisk køretøj": ethvert køretøj, som 
opfylder følgende betingelse:
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betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 33
Daniël van der Stoep

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det blev fremstillet for mindst 30 år siden – det blev fremstillet for mindst 25 år siden

Or. nl

Ændringsforslag 34
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det vedligeholdes med reservedele, som 
efterligner køretøjets historiske 
komponenter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 35
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det vedligeholdes med reservedele, som 
efterligner køretøjets historiske 
komponenter

– det vedligeholdes eller restaureres med 
reservedele, som efterligner køretøjets 
historiske komponenter eller er samtidige
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Or. de

Begrundelse

Køretøjer af historisk betydning er et kulturgode. Derfor skal kravene til definitionen også 
være klare. Kun virkelig historiske køretøjer vidner om en historisk udvikling. Definitionen i 
denne forordning er den første definition af historiske køretøjer, der foretages i den 
europæiske lovgivning. Da den kan være en model for efterfølgende lovgivning, er det vigtigt, 
at den er entydig.

Ændringsforslag 36
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 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 37
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– hoveddelenes tekniske specifikationer, 
f.eks. motor, bremser, styretøj, køretøjstype
eller ophæng er uændrede eller samtidige

Or. de

Ændringsforslag 38
Marita Ulvskog
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjets udseende er ikke blevet 
ændret

udgår

Or. en

Ændringsforslag 39
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjets udseende er ikke blevet 
ændret

– køretøjets ydre fremtræden er uændret 
eller samtidig

Or. de

Ændringsforslag 40
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- samtidige er:
ændringer, som var juridisk og teknisk 
mulige inden for 10 år efter fremstillingen 
af køretøjet

Or. de

Ændringsforslag 41
Holger Krahmer

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – punkt 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): kontrol af, at et
køretøj med hensyn til sikkerheds- og 
miljømæssige karakteristika opviser den 
nødvendige funktion til kørsel på
offentlige veje

Or. de

Begrundelse

Definitionen bør mere klart fokusere på kontrollen af, om køretøjets sikkerheds- og 
miljørelaterede systemer fungerer korrekt.

Ændringsforslag 42
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 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): kontrol af et 
køretøjs dele og komponenter. Det 
kontrolleres, om disse er i 
overensstemmelse med gældende 
sikkerheds- og miljømæssige karakteristika 
på tidspunktet for godkendelse, første 
registrering eller første ibrugtagning samt 
ved eftermontering; den omfatter ikke 
grundig kontrol af typegodkendelse af 
reservedele

Or. de

Begrundelse

Den regelmæssige tekniske kontrol kontrollerer køretøjets funktion, ikke typegodkendelsen 
generelt. I praksis er dette slet ikke muligt, da nogle reservedele er monteret på en sådan 
måde, at man ikke kan kontrollere dem. Kun hvis det er tydeligt, at der er monteret 
komponenter, som forringer sikkerheden og miljøegenskaberne, og som ikke er typegodkendt, 
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kan dette kritiseres. Den frie levering af reservedele må ikke begrænses indirekte.

Ændringsforslag 43
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a. "database for kilometertal": en 
database oprettet af medlemsstaten, hvor 
kilometertal for de i medlemsstaten 
registrerede køretøjer opbevares

Or. nl

Ændringsforslag 44
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der skal foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil 
i overensstemmelse med denne forordning
overalt i EU.

Or. ro

Begrundelse

Med henblik på et funktionsdygtigt indre europæisk marked skal det være muligt at 
gennemføre kontrollen i alle EU's medlemsstater.

Ændringsforslag 45
Bernd Lange

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Det har stor betydning for den regelmæssige tekniske kontrol, at der er adgang til 
oplysninger. Her bør der være mulighed for lige adgang for alle interesserede aktører, sådan 
som det også er fastlagt i OBD-lovgivningen. Dette skal være garanteret for at sikre en fair 
konkurrence.

Ændringsforslag 46
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
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Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne have mulighed for at udvide den tekniske kontrol til at omfatte 
motorkøretøjer med to og tre hjul.

Ændringsforslag 48
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Hyppigheden af kontroller af motorcykler bør også fastsættes i forhold til den økonomiske og 
administrative byrde for motorcykelejerne. Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse, da 
forslaget ikke hører ind under Unionens enekompetence. For knallerter og scootere med en 
tophastighed på op til 45 km/h bør det fortsat være op til medlemsstaterne at vurdere, om de 
vil underkaste disse en obligatorisk, regelmæssig teknisk kontrol.

Ændringsforslag 49
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne have mulighed for at øge hyppigheden af de tekniske kontroller af køretøjer i 
klasse M1, N2 og O2.

Ændringsforslag 51
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Kontrolintervaller efter formlen 4+2+2 er passende for køretøjsklasse M1, N1 og O2 og 
tilstrækkeligt til at sikre trafiksikkerheden.

Ændringsforslag 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 53
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

I betragtning af at moderne M1- og N1-køretøjer i dag kører længere uden signifikante 
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forringelser af sikkerheds- og miljøpræstationerne og i betragtning af de tekniske muligheder 
for at manipulere med en kilometertæller, bør kontrolhyppigheden ikke kobles til 
kilometertallet.

Ændringsforslag 54
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Et kontrolinterval på et år for personbiler, der har kørt over 160 000 km, er overdrevet og 
uforholdsmæssigt med henblik på at forbedre trafiksikkerheden.

Ændringsforslag 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne have mulighed for at øge hyppigheden af de tekniske kontroller af køretøjer i 
klasse M1 og N1.

Ændringsforslag 56
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 140 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert år derefter.

Or. en

Ændringsforslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro
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Ændringsforslag 58
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– i tilfælde af en ændring af indehaveren 
af et køretøjs registreringsattest.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– efter en færdselskontrol.

Or. fr

Ændringsforslag 60
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hvert af de i stk. 1 nævnte områder 
skal medlemsstatens kompetente 
myndigheder eller synsvirksomheden 
foretage en teknisk kontrol, der mindst 
omfatter de punkter, som er anført i bilag 
II, punkt 3, og benytter den metode, der 
gælder for kontrol af de punkter.

2. For hvert af de i stk. 1 nævnte områder 
skal medlemsstatens kompetente 
myndigheder eller synsvirksomheden 
foretage en teknisk kontrol, der mindst 
omfatter de punkter, som er anført i bilag 
II, punkt 3. Der er udelukkende tale om en 
kontrol af funktionen. Ikke typegodkendte 
komponenter og reservedele, som tydeligt 
forringer sikkerheden og
miljøegenskaberne, kan kritiseres. De
benytter den metode, der gælder for kontrol 
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af de punkter.

Or. de

Begrundelse

Den regelmæssige tekniske kontrol kontrollerer funktionen, ikke typegodkendelsen af 
reservedele generelt. I praksis er dette slet ikke muligt, da nogle reservedele er monteret på 
en sådan måde, at man ikke kan kontrollere dem. Kun hvis det er tydeligt, at der er monteret 
komponenter, som forringer sikkerheden og miljøegenskaberne, og som ikke er typegodkendt, 
kan dette kritiseres. Den frie levering af reservedele må ikke begrænses indirekte.

Ændringsforslag 61
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– væsentlige mangler, som kan påvirke 
køretøjets sikkerhed eller udsætte andre 
trafikanter for risiko, og andre mere 
alvorlige uoverensstemmelser

– væsentlige mangler, som kan påvirke 
køretøjets sikkerhed eller udsætte andre 
trafikanter for risiko, mangler, som udgør 
en overtrædelse af de relevante standarder 
inden for støjemissioner og forurenende 
emissioner, særligt NOx- og CO2-
emissioner, og andre mere alvorlige 
uoverensstemmelser

Or. en

Ændringsforslag 62
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at kontrollere
kilometertallet skal inspektøren pålægge 
den person, der fremstiller køretøjet til syn, 
at forelægge den synsrapport, der er 
udstedt efter den foregående tekniske 

4. Med henblik på at kontrollere en 
kilometertæller, der er monteret som 
standardudstyr, stilles oplysningerne fra 
den foregående tekniske kontrol 
elektronisk til rådighed for inspektøren. 
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kontrol, medmindre denne oplysning er 
fremsendt elektronisk efter den 
foregående tekniske kontrol.

Indtil den elektroniske 
informationsfremsendelse er indført, skal 
inspektøren pålægge den person, der 
fremstiller køretøjet til syn, at forelægge 
den synsrapport, der er udstedt efter den 
foregående tekniske kontrol. 
Kilometertallet fra den sidste tekniske 
kontrol gøres elektronisk tilgængeligt for 
de interesserede kredse. Oplysningerne 
må ikke indeholde personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 63
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Synsrapporterne anerkendes gensidigt 
af alle medlemsstater i forbindelse med 
omregistrering af et køretøj, der overføres 
fra en medlemsstat til en anden, forudsat 
at synsrapporten er gyldig og i 
overensstemmelse med 
kontrolhyppigheden i den medlemsstat, 
som køretøjet omregistreres til. 
Grundlaget for dette er en kontrol i alle 
medlemsstater, som opfylder samme 
standard.

Or. de

Begrundelse

Den gensidige anerkendelse er ligeledes hensigtsmæssig i forbindelse med omregistreringer 
og salg på tværs af grænserne. Til dette formål skal der gælde sammenlignelige standarder i 
alle EU-medlemsstater. Grundlaget for dette er en kontrol i alle medlemsstater, som opfylder 
samme standard.

Ændringsforslag 64
Ivo Belet
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Synsvirksomheden, eller i givet fald 
den kompetente myndighed, der har 
foretaget en teknisk kontrol af et køretøj, 
sender efter hver teknisk kontrol det 
registrerede kilometertal videre til 
databasen for kilometertal, hvis dette er 
relevant.

Or. nl

Ændringsforslag 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er der tale om væsentlige mangler,
træffer den kompetente myndighed 
afgørelse om, på hvilke betingelser 
køretøjet kan anvendes, indtil det på ny 
underkastes en teknisk kontrol.
Sidstnævnte tekniske kontrol skal finde 
sted senest seks uger efter den første 
kontrol.

2. Er der tale om væsentlige mangler, kan
den kompetente nationale myndighed
træffe afgørelse om, på hvilke betingelser 
køretøjet kan anvendes, indtil det på ny 
underkastes en teknisk kontrol.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet hører tilbageholdelse af køretøjer under 
medlemsstaternes kompetence og skal derfor overlades til de kompetente nationale 
myndigheder. 

Ændringsforslag 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
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Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er der tale om farlige mangler, må
køretøjet ikke anvendes på offentligt 
tilgængelige veje og dets registrering 
tilbagekaldes i henhold til artikel 3a i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XXX om ændring af Rådets direktiv 
1999/37/EF om registreringsdokumenter 
for motorkøretøjer, indtil manglerne er 
udbedret, og en ny synsrapport udstedes, 
hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de 
tekniske forskrifter.

3. Er der tale om farlige mangler, kan den 
kompetente nationale myndighed træffe 
afgørelse om, at køretøjet ikke må
anvendes på offentligt tilgængelige veje,
og at dets registrering tilbagekaldes i 
henhold til artikel 3a i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv XXX om ændring af 
Rådets direktiv 1999/37/EF om 
registreringsdokumenter for
motorkøretøjer, indtil manglerne er 
udbedret, og en ny synsrapport udstedes, 
hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de 
tekniske forskrifter.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet hører tilbageholdelse af køretøjer under 
medlemsstaternes kompetence og skal derfor overlades til de kompetente nationale 
myndigheder.

Ændringsforslag 67
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Teknisk kontrol skal udføres af 
inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence og uddannelse, der er 
fastsat i bilag VI.

1. Teknisk kontrol skal udføres af 
inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence og uddannelse, der er 
fastsat i bilag VI. Medlemsstater, som har 
højere krav, bør kunne videreføre disse.

Or. de

Begrundelse

Der stilles for første gang kvalifikationskrav til inspektørerne. EU-medlemsstater, som har 
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fastlagt højere krav, bør kunne beholde disse.

Ændringsforslag 68
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne fremmer en 
passende uddannelse af inspektørerne i 
henhold til kvalifikationskravene.

Or. de

Begrundelse

Svarende til kvalifikationskravene bør medlemsstaterne fremme en passende uddannelse.

Ændringsforslag 69
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der foretages en teknisk kontrol, 
skal inspektøren være fri for eventuelle 
interessekonflikter, navnlig hvad angår 
økonomiske, personlige eller 
familiemæssige forbindelser til 
indehaveren af registreringsattesten for det 
køretøj, der skal synes.

4. Når der foretages en teknisk kontrol, 
skal inspektøren være fri for eventuelle 
interessekonflikter, navnlig hvad angår 
økonomiske, personlige eller 
familiemæssige forbindelser til 
indehaveren af registreringsattesten for det 
køretøj, der skal synes. Dette forudsætter 
tilsvarende certificeringsstandarder, f.eks. 
den relevante ISO-standard.

Or. de

Begrundelse

For at sikre, at den regelmæssige tekniske kontrol er sammenlignelig og uafhængig, bør man 
aftale samme certificeringsstandarder i EU, f.eks. den relevante ISO-standard.
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Ændringsforslag 70
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen undersøger, hvordan der 
mest effektivt kan oprettes 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.

Or. nl

Ændringsforslag 71
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.
Disse bør give alle interesserede aktører 
lige adgang til køretøjsoplysningerne.

Or. de
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Begrundelse

Det har stor betydning for den regelmæssige tekniske kontrol, at der er adgang til 
oplysninger. Her bør der være mulighed for lige adgang for alle interesserede aktører, sådan 
som det også er fastlagt i OBD-lovgivningen.

Ændringsforslag 72
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den forelægger på grundlag af denne 
undersøgelse forslag med henblik på at 
styrket interoperabilitet og 
standardisering af elektroniske 
dokumenter og fjerner kravet om 
synsattest som omhandlet i artikel 10. 
Senest to år efter den dag, fra hvilken 
denne forordning finder anvendelse, 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet et egnet lovforslag.

Or. en

Ændringsforslag 73
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige politiske 
løsningsmodeller og herunder muligheden 
for at fjerne kravet om synsattest som 
omhandlet i artikel 10. Senest to år efter 
den dag, fra hvilken denne forordning 

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige politiske 
løsningsmodeller og herunder muligheden 
for at fjerne kravet om synsattest som 
omhandlet i artikel 10 og indføre et system 
til at udveksle oplysninger om kilometertal 



PE507.985v01-00 34/37 AM\930989DA.doc

DA

finder anvendelse, forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om resultaterne af denne 
undersøgelse, og den ledsages om 
fornødent af et lovforslag.

mellem medlemsstaterne i forbindelse 
med salg på tværs af grænserne. Senest to 
år efter den dag, fra hvilken denne 
forordning finder anvendelse, forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om resultaterne af denne 
undersøgelse, og den ledsages om 
fornødent af et lovforslag.

Or. nl

Ændringsforslag 74
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Udvalget om trafiksikkerhed 
1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) 
nr. 182/2011. Når udvalgets udtalelse 
indhentes efter en skriftlig procedure, 
afsluttes proceduren uden noget resultat, 
hvis formanden for udvalget træffer 
beslutning herom, eller et simpelt flertal 
af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, 
inden for tidsfristen for afgivelse af 
udtalelsen.

Or. en

Ændringsforslag 75
Bernd Lange

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- at ændre bilagene inden for to år med 
hensyn til følgende krav:
- at der i forbindelse med kontrollen 
registreres en mangel ved dæk, som ikke 
opfylder de gældende europæiske krav
- at der for kontrollen af emissionerne af 
NOx og partikler indføres tilsvarende 
ambitiøse referenceværdier under 8.2. 
Udstødning for EURO VI-køretøjerne, 
som kommer på markedet nu.

Or. de

Ændringsforslag 76
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen fra [datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse] for en 
periode på fem år. Kommissionen 
udarbejder en rapport om delegationen af 
beføjelser senest ni måneder før udløbet 
af femårsperioden. Delegationen af 
beføjelserne forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. ro

Ændringsforslag 77
Bernd Lange

Forslag til forordning
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Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen bør forelægge en 
detaljeret rapport om anvendelsen af 
denne forordning samt om dens 
indvirkning på det indre marked og 
industriproduktionen i EU for Europa-
Parlamentet med regelmæssige 
mellemrum.

Or. de

Begrundelse

Der er tale om en følsom sektor for den europæiske samfundsøkonomi, og øget 
gennemsigtighed og kontrol er uomgængeligt.

Ændringsforslag 78
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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. Medlemsstaterne 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.

Or. en

Ændringsforslag 79
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den [12 måneder efter 
ikrafttrædelsen].

Den anvendes fra den [et år efter 
ikrafttrædelsen].

Or. en


