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

Förslag till förordning
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

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

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

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. fr

Motivering

För att subsidiaritetsprincipen ska få komma till sin rätt och överensstämmelse råda med 
tidigare unionslagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars 
trafiksäkerhet är det skäl att ha ett direktiv och inte en förordning.

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Flera tekniska standarder och krav 
avseende fordonssäkerhet har antagits i 
unionen. Det är emellertid nödvändigt att 
säkerställa, med hjälp av ett system med 
periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att 
fordon efter att ha släppts ut på marknaden 
fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder 

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

under hela livscykeln. Medlemsstaterna 
får införa nationella krav på 
trafiksäkerhetsprovningen av
fordonskategorier enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/24/EG av den 18 mars 2002 om 
typgodkännande av två- och trehjuliga 
motorfordon. Systemet bör gälla för
fordonskategorier enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/46/EG av den 5 september 2007 om 
fastställande av en ram för godkännande av 
motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon samt av system, komponenter och 
separata tekniska enheter som är avsedda 
för sådana fordon och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/37/EG av den 
26 maj 2003 om typgodkännande av 
jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av 
släpvagnar och utbytbara dragna maskiner 
till sådana traktorer samt av system, 
komponenter och separata tekniska enheter 
till dessa fordon och om upphävande av 
direktiv 74/150/EEG.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Denna förordning innehåller 
föreskrifter om provning av fordons 
miljöprestanda enligt gällande 
unionslagstiftning, särskilt om buller och 
gasutsläpp.

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna förutsätter att medlemsstaterna själva får 
bestämma om trafiksäkerhetsprovningen också ska gälla för två- och trehjuliga motorfordon.

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 
trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend 
när det gäller antalet dödsolyckor.

(7) Undersökningarna av olyckorna där 
motorcyklar är inblandade och som orsakas 
av eller kan kopplas till tekniska brister ger 
högst olikartade resultat. Det är allmänt 
erkänt att motorcykelförare underhåller 
sina fordon ordentligt och att inte särskilt 
många olyckor hänger samman med 
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Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 1 400 
förare omkom i trafiken 2008.
Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon.

fordonens tekniska skick. Mopedförare är 
överrepresenterade i antalet dödsolyckor, 
och mer än 1 400 förare omkom i trafiken 
2008.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Undersökningar visar att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 
trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend när 
det gäller antalet dödsolyckor.
Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon. Mopederna är 
visserligen överrepresenterade i antalet 
dödsolyckor men bör inte tas med, 
eftersom det vore både opraktiskt och mot 
proportionalitetsprincipen om den 
periodiska trafiksäkerhetsprovningen 
skulle vara så omfattande.

Or. en

Motivering

Det vore opraktiskt att ta med mopederna. En mopedförare på landsbygden skulle få färdas 
en lång sträcka på större vägar för att komma till platsen för den periodiska 
trafiksäkerhetsprovningen och skulle under körningen dit utsätta både sig själv och andra 
människor för en onödig risk.
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Ändringsförslag 16
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Fordon av historiskt intresse anses 
bevara kulturarvet från den epok då de 
byggdes, och man utgår från att de 
knappt används på allmänna vägar;
därför bör det överlåtas åt medlemsstaterna 
att utöka perioden för periodisk 
trafiksäkerhetsprovning för sådana fordon.
Det bör också överlåtas åt medlemsstaterna 
att reglera trafiksäkerhetsprovningen av 
andra typer av specialfordon.

(9) Fordon av historiskt intresse anses 
bevara kulturarvet från den epok då de 
byggdes. De är kulturprodukter och 
används emellanåt för körning i 
vardagslag. Därför bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att utöka perioden för 
periodisk trafiksäkerhetsprovning för 
sådana fordon. Denna rätt får dock inte 
föranleda strängare normer än vad som 
ursprungligen avsetts för fordonet. Det 
bör också överlåtas åt medlemsstaterna att 
reglera trafiksäkerhetsprovningen av andra 
typer av specialfordon.

Or. de

Motivering

Fordon av historiskt intresse är kulturprodukter och används emellanåt för körning i 
vardagslag. Därför måste andra regler gälla för dem.

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 18
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Provningsfrekvensen bör anpassas 
efter fordonstyp och fordonens miltal.
Fordon är mer benägna att uppvisa 
tekniska brister när de uppnår en viss ålder 
och, i synnerhet vid intensiv användning, 
efter ett visst miltal. Därför är det lämpligt 
att öka provningsfrekvensen för äldre 
fordon och för fordon med höga miltal.

(17) Provningsfrekvensen bör anpassas 
efter fordonstyp. Fordon är mer benägna att 
uppvisa tekniska brister när de uppnår en 
viss ålder. Därför är det lämpligt att äldre 
fordon provas med jämna mellanrum.

Or. de

Ändringsförslag 19
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Ett 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. Om det går bör 
berörda parter också kunna få en 
elektronisk version av 
trafiksäkerhetsintyget, men då måste 
skyddet av personuppgifter respekteras.
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Or. en

Ändringsförslag 20
Krišjānis Kariņš

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 
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.

(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 
trafiksäkerhet. För att bekämpa 
bedrägerierna med vägmätare skulle 
registrering av miltalet, och berörda 
parters tillgång till dessa register i hela 
unionen, underlätta upptäckten av ingrepp 
i eller manipuleringar av vägmätaren.
Medlemsstaterna bör göra avläsningar av 
vägmätarställningar tillgängliga via 
elektroniskt informationsutbyte, men då 
måste skyddet av personuppgifter 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 21
Ivo Belet

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 de
begagnade bilar som säljs i eget land och 
vid gränsöverskridande försäljning är 
denna procentandel åtskilligt högre, vilket 
resulterar i betydande samhällskostnader 
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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.

på flera miljarder euro varje år och 
felaktiga bedömningar av fordons 
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. Med hjälp av centrala 
databanker över alla miltal som inhämtats 
hos olika aktörer (bilhandlare, verkstäder, 
provningscentrum) kan medlemsstaterna 
se efter att miltalen är korrekta under ett 
fordons hela livstid. Bedrägerier med 
vägmätare bör också mer systematiskt 
betraktas som en straffbar överträdelse.

Or. nl

Ändringsförslag 22
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Trafiksäkerhetsprovning är en del av 
ett mer omfattande regleringssystem som 
gäller för fordon under hela deras livscykel 
från godkännande till registrering och 
inspektion till skrotning. Utvecklingen och 
sammankopplingen av nationella och 
tillverkares elektroniska fordonsdatabaser 
bör i princip bidra till att förbättra 
effektiviteten i hela administrationskedjan 
för fordon och bör även bidra till att 
minska kostnader och administrativa 
bördor. Kommissionen bör därför 
genomföra en undersökning av 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en europeisk 
elektronisk fordonsinformationsplattform 
och även undersöka om de nuvarande 
systemen för informationsutbyte skulle 
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kunna breddas, så att plattformen också 
skulle omfatta delgivning av 
vägmätarställningar, samt utreda 
möjligheterna att bredda 
informationsdelningen ännu mera.

Or. en

Ändringsförslag 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 25
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategorierna O1 och 
O2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Motivering

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna förutsätter att medlemsstaterna själva får 
bestämma om trafiksäkerhetsprovningen också ska gälla för två- och trehjuliga motorfordon.

Ändringsförslag 28
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det vore opraktiskt att ta med mopederna. En mopedförare på landsbygden skulle få färdas 
en lång sträcka på större vägar för att komma till platsen för den periodiska 
trafiksäkerhetsprovningen och skulle under körningen dit utsätta både sig själv och andra 
människor för en onödig risk. Dessutom skulle det göra förvaltningen onödigt betungande.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Trafiksäkerhetsprovningen av tvåhjuliga fordon behandlas, liksom fallet är i dag, i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen, så att medlemsstaterna får införa nationella krav i sin 
lagstiftning.
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Ändringsförslag 30
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon av historiskt intresse. – Historiska fordon.

Or. en

Ändringsförslag 31
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 32
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) historiskt fordon: ett fordon som 
uppfyller det följande villkoret:

Or. en
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Ändringsförslag 33
Daniël van der Stoep

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det tillverkades för minst 30 år sedan. – Det tillverkades för minst 25 år sedan.

Or. nl

Ändringsförslag 34
Marita Ulvskog

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 35
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Det underhålls eller restaureras med 
reservdelar som utgör avbildningar av 
fordonets historiska komponenter eller är 
tidstypiska.

Or. de

Motivering

Fordon av historiskt intresse är kulturprodukter. Alltså måste också villkoren för definitionen 
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vara klara. Endast sådana fordon som verkligen är historiska bär vittne om en historisk 
utveckling. I denna förordning har man för första gången i europeisk lagstiftning gett en 
definition av historiska fordon. Eftersom definitionen kan bli mönsterbildande för kommande 
lagstiftning måste man här vara särskilt entydig.

Ändringsförslag 36
Marita Ulvskog

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 37
Bernd Lange

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).

– Huvudkomponenternas tekniska 
karakteristika (t.ex. motor, bromsar, 
styrning, fordonskategori eller fjädring) är 
oförändrade eller tidstypiska.

Or. de

Ändringsförslag 38
Marita Ulvskog

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 39
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats. – Fordonets framtoning utåt är 
oförändrad eller tidstypisk.

Or. de

Ändringsförslag 40
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tidstypiska är:
Ändringar som inom tio år efter det att 
fordonet tillverkats varit juridiskt och 
tekniskt möjliga.

Or. de

Ändringsförslag 41
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 9
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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: kontroll av att 
ett fordon uppfyller de säkerhets- och 
miljökrav som är nödvändiga för att 
fordonet ska kunna användas i trafik på 
allmän väg.

Or. de

Motivering

Definitionen bör bättre anpassas till att man vid trafiksäkerhetsprovningen ska se efter att 
fordonets säkerhets- och miljösystem fungerar väl.

Ändringsförslag 42
Bernd Lange

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: kontroll av 
hur ett fordons delar och komponenter 
fungerar. Där kontrolleras om de 
uppfyller de säkerhets- och miljökrav som 
gäller för fordonet vid tiden för 
godkännandet, den första registreringen 
eller ibruktagandet samt vid tiden för 
eftermodifiering. I provningen ingår inte 
den omfattande kontrollen vid 
typgodkännande av reservdelar.

Or. de

Motivering

Det som kontrolleras vid den periodiska trafiksäkerhetsprovningen är hur fordonet fungerar 
och inte typgodkännandet överlag. Detta är inte ens möjligt i praktiken, eftersom vissa 
reservdelar är så pass inbyggda att man inte kan kontrollera dem. Påpekanden kan komma i 
fråga endast om det använts icke typgodkända komponenter som påvisligen inkräktar på 
säkerheten och miljöegenskaperna. Det fria tillhandahållandet av komponenter får inte 
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indirekt inskränkas.

Ändringsförslag 43
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) databank för miltal: en databank 
som inrättats av en medlemsstat och där 
miltalen hos fordon som är registrerade i 
medlemsstaten finns lagrade.

Or. nl

Ändringsförslag 44
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon ska genomgå periodisk provning i 
enlighet med denna förordning överallt i 
unionen.

Or. ro

Motivering

Av omsorg om en välfungerande inre marknad måste provningarna kunna göras i varje 
EU-medlemsstat.

Ändringsförslag 45
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Fordonstillverkare ska utan 
diskriminering ge provningscentrumen, 
eller i förekommande fall den behöriga 
myndigheten, samt verkstäder och 
tillverkare av provningsutrustning och 
alla berörda parter, tillgång till den 
tekniska information enligt bilaga I som 
krävs för trafiksäkerhetsprovning.
Kommissionen ska anta detaljerade regler 
avseende förfarandena för tillgång till den 
tekniska informationen i bilaga I i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 16.2.

Or. de

Motivering

Tillgången till information har stor betydelse för den periodiska trafiksäkerhetsprovningen.
Sådan tillgång bör vara möjlig för alla berörda parter utan diskriminering, såsom det också 
står i lagstiftningen om omborddiagnostik. Detta måste garanteras för att det ska bli möjligt 
med lojal konkurrens.

Ändringsförslag 46
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna förutsätter att medlemsstaterna själva får 
bestämma om trafiksäkerhetsprovningen också ska gälla för två- och trehjuliga motorfordon.

Ändringsförslag 48
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Provningsfrekvensen för motorcyklar bör också utvärderas mot bakgrund av den ekonomiska 
och administrativa bördan för ägarna. Subsidiaritetsprincipen är tillämplig, eftersom 
förslaget avser ett område där EU inte är ensam behörigt. För mopeder och smärre 
motorcyklar med en toppfart på upp till 45 km/h bör medlemsstaterna också i fortsättningen 
själva få avgöra om de ska genomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning eller inte.

Ändringsförslag 49
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna förutsätter att medlemsstaterna själva får 
bestämma om de vill ha en tätare provningsfrekvens för fordon i kategorierna M1, N1 och 
O2.

Ändringsförslag 51
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

För fordonskategorierna M1, N1 och O2 räcker det med provningar med intervall enligt 
formeln ”4 + 2 + 2” för att garantera trafiksäkerheten.

Ändringsförslag 52
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 53
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Med tanke på att moderna fordon i kategorierna M1 och N1 i genomsnitt kan köras mer, utan 
att det i nämnvärd grad försämrar säkerheten och miljöprestandan, och eftersom det är 
tekniskt möjligt att manipulera en vägmätare, bör provningsfrekvensen inte knytas till 
miltalet.
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Ändringsförslag 54
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Att varje år kräva trafiksäkerhetsprovning av personbilar som körts mer än 160 000 km är ur 
trafiksäkerhetssynvinkel överdrivet och oproportionerligt.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna förutsätter att medlemsstaterna själva får 
bestämma om de vill ha en tätare provningsfrekvens för fordon i kategorierna M1 och N1.
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Ändringsförslag 56
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 140 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

Or. en

Ändringsförslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 58
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3



PE507.985v01-00 26/37 AM\930989SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– I händelse av byte av innehavaren av ett 
fordons registreringsbevis.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Efter en vägkontroll.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje område som avses i punkt 1 
ska de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna eller provningscentrumet 
genomföra en trafiksäkerhetsprovning som 
minst omfattar de punkter som anges i 
punkt 3 i bilaga II, med användning av den 
metod som är tillämplig för provning av 
dessa punkter.

2. För varje område som avses i punkt 1 
ska de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna eller provningscentrumet 
genomföra en trafiksäkerhetsprovning som 
minst omfattar de punkter som anges i 
punkt 3 i bilaga II, med användning av den 
metod som är tillämplig för provning av 
dessa punkter. Provningen ska uteslutande 
inrikta sig på hur fordonet fungerar. 
Anmärkningar får riktas mot icke 
typgodkända komponenter och 
reservdelar som kan påvisas inkräkta på 
fordonets säkerhets- och/eller 
miljöegenskaper.

Or. de
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Motivering

Det som kontrolleras vid den periodiska trafiksäkerhetsprovningen är hur fordonet fungerar 
och inte typgodkännandet överlag. Detta är inte ens möjligt i praktiken, eftersom vissa 
reservdelar är så pass inbyggda att man inte kan kontrollera dem. Påpekanden kan komma i 
fråga endast om det använts icke typgodkända komponenter som påvisligen inkräktar på 
säkerheten och miljöegenskaperna. Det fria tillhandahållandet av komponenter får inte 
indirekt inskränkas.

Ändringsförslag 61
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Större brister som kan påverka fordonets 
säkerhet eller som kan innebära att andra 
trafikanter utsätts för risker, samt andra 
mer betydande avvikelser från kraven.

– Större brister som kan påverka fordonets 
säkerhet eller som kan innebära att andra 
trafikanter utsätts för risker, eller brister 
som innebär överträdelse av gällande 
normer för buller och gasutsläpp, framför 
allt utsläpp av kväveoxider eller koldioxid, 
samt andra mer betydande avvikelser från 
kraven.

Or. en

Ändringsförslag 62
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För kontroll av vägmätarställning, och 
om informationen inte översänts 
elektroniskt efter föregående 
trafiksäkerhetsprovning, ska inspektören 
ålägga den person som uppvisar fordonet 
för provning att uppvisa det intyg som 
utfärdats efter föregående 

4. För kontroll av normalt monterade 
vägmätare ska informationen från
föregående trafiksäkerhetsprovning 
tillgängliggöras för inspektören i 
elektronisk form. Fram till dess att 
elektronisk informationsöverföring vunnit 
insteg ska inspektören ålägga den person 
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trafiksäkerhetsprovning. som uppvisar fordonet för provning att 
uppvisa det intyg som utfärdats efter 
föregående trafiksäkerhetsprovning.
Vägmätarställningen från föregående 
trafiksäkerhetsprovning ska göras 
tillgänglig för berörda parter i elektronisk 
form. Denna information får inte 
innehålla personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 63
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla medlemsstater ska ömsesidigt 
erkänna trafiksäkerhetsintyg vid 
omregistrering av ett fordon som 
transporterats från en medlemsstat till en 
annan, under förutsättning att intyget är 
giltigt med avseende på den 
omregistrerande medlemsstatens 
provningsfrekvens. Som grund för detta 
ska tjäna en provning i alla 
medlemsstater, vilken uppfyller likadana 
normer.

Or. de

Motivering

Ömsesidigt erkännande är förnuftigt också i samband med omregistreringar och 
gränsöverskridande försäljningar. Därför måste alla EU-medlemsstater ha jämförbara 
normer. Som grund för detta ska tjäna en provning i alla medlemsstater, vilken uppfyller 
likadana normer.

Ändringsförslag 64
Ivo Belet



AM\930989SV.doc 29/37 PE507.985v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det provningscentrum eller, i 
förekommande fall, den behöriga 
myndighet som genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning ska efter varje 
sådan provning rapportera det miltal som 
registrerats till databanken för miltal, om 
så är tillämpligt.

Or. nl

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid större brister ska den behöriga 
myndigheten besluta om villkoren enligt 
vilka ett fordon får användas innan det 
genomgår en ny trafiksäkerhetsprovning.
Provningen ska genomföras inom sex 
veckor efter den första provningen.

2. Vid större brister får den nationella
behöriga myndigheten besluta om villkoren 
enligt vilka ett fordon får användas innan 
det genomgår en ny 
trafiksäkerhetsprovning.

Or. fr

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaterna själva som ska bestämma om när 
fordon ska beläggas med körförbud och detta bör därför överlåtas åt de behöriga nationella 
myndigheterna.

Ändringsförslag 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid farliga brister får fordonet inte 
användas på allmän väg och 
registreringsbeviset ska dras in enligt 
artikel 3a i Europaparlamentets och rådets 
direktiv XXX om ändring av rådets 
direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis 
för fordon tills bristerna har åtgärdats och 
ett nytt trafiksäkerhetsbevis har utfärdats 
som intygar att fordonet är i ett 
trafikdugligt skick.

3. Vid farliga brister får den nationella
behöriga myndigheten bestämma att
fordonet inte får användas på allmän väg 
och att registreringsbeviset ska dras in 
enligt artikel 3a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv XXX om ändring av rådets 
direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis 
för fordon tills bristerna har åtgärdats och 
ett nytt trafiksäkerhetsbevis har utfärdats 
som intygar att fordonet är i ett 
trafikdugligt skick.

Or. fr

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaterna själva som ska bestämma om när 
fordon ska beläggas med körförbud och detta bör därför överlåtas åt de behöriga nationella 
myndigheterna.

Ändringsförslag 67
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av 
inspektörer som uppfyller de minimikrav 
avseende kompetens och utbildning som 
fastställs i bilaga VI.

1. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av 
inspektörer som uppfyller de minimikrav 
avseende kompetens och utbildning som 
fastställs i bilaga VI. Medlemsstater med 
högre krav bör få behålla dessa.

Or. de

Motivering

För första gången ställs det kompetenskrav på inspektörerna. EU-medlemsstater med 
striktare normer bör få behålla dessa.
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Ändringsförslag 68
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska arbeta för att 
inspektörerna får en adekvat utbildning 
som motsvarar kompetenskraven.

Or. de

Motivering

I enlighet med kompetenskraven bör medlemsstaterna arbeta för en adekvat utbildning.

Ändringsförslag 69
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När inspektören genomför en 
trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara 
fri från intressekonflikter, särskilt 
beträffande ekonomisk anknytning eller 
person- och familjeanknytning till 
innehavaren av registreringsbeviset för det 
fordon som ska genomgå provning.

4. När inspektören genomför en 
trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara 
fri från intressekonflikter, särskilt 
beträffande ekonomisk anknytning eller 
person- och familjeanknytning till 
innehavaren av registreringsbeviset för det 
fordon som ska genomgå provning. Detta 
förutsätter motsvarande normer för 
certifiering, till exempel motsvarande 
ISO-standard.

Or. de

Motivering

För att den periodiska trafiksäkerhetsövervakningen ska präglas av jämförbarhet och 
oberoende bör man inom EU enas om samma normer för certifiering, till exempel 
motsvarande ISO-standard.
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Ändringsförslag 70
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska utvärdera hur man 
effektivast och ändamålsenligast kan 
inrätta en elektronisk plattform för 
fordonsinformation i syfte att utbyta 
information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna.

Or. nl

Ändringsförslag 71
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna. Detta bör göra det 
möjligt för alla berörda parter att utan 
diskriminering få tillgång till 
fordonsinformationen.
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Or. de

Motivering

Tillgången till information har stor betydelse för den periodiska trafiksäkerhetsprovningen.
Sådan tillgång bör vara möjlig för alla berörda parter utan diskriminering, såsom det också 
står i lagstiftningen om omborddiagnostik.

Ändringsförslag 72
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

På grundval av utvärderingen ska 
kommissionen lägga fram förslag till ökad 
driftskompatibilitet och standardisering av 
elektroniska dokument och ta bort kravet 
på ett bevis på provning enligt artikel 10.
Inom två år efter den dag då denna 
förordning börjar tillämpas ska 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram ett lämpligt
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 73
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av utvärderingen ska 
kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive 
möjligheten att ta bort kravet på ett bevis 
på provning enligt artikel 10. Inom två år 
efter den dag då denna förordning börjar 

På grundval av utvärderingen ska 
kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive 
möjligheten att ta bort kravet på ett bevis 
på provning enligt artikel 10 och att inrätta 
ett system för informationsutbyte om 
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tillämpas ska kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta 
är lämpligt.

miltal mellan medlemsstaterna i samband 
med gränsöverskridande försäljning.
Inom två år efter den dag då denna 
förordning börjar tillämpas ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta 
är lämpligt.

Or. nl

Ändringsförslag 74
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Trafiksäkerhetskommitté

1. Kommissionen ska bistås av en 
kommitté. Kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. När hänvisning görs till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) 
nr 182/2011 tillämpas. När kommitténs 
utlåtande ska inhämtas genom ett 
skriftligt förfarande, ska det förfarandet 
avslutas utan resultat om ordföranden så 
beslutar eller om en enkel majoritet av 
kommittéledamöterna så begär inom 
tidsfristen för inlämnandet av yttrandet.

Or. en

Ändringsförslag 75
Bernd Lange
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Förslag till förordning
Artikel 17 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För att inom två år ändra bilagorna 
med avseende på följande krav:
– Att man inom ramen för provningen av 
däck som inte uppfyller europeiska krav 
konstaterat en brist.
– Att det vid provningen av utsläppen av 
kväveoxider och partiklar i avgaserna 
införs motsvarande ambitiösa 
referensvärden i punkt 8.2 Avgaser för de 
fordon av typ EURO VI som nu är på väg 
att lanseras på marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 76
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro
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Ändringsförslag 77
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen bör regelbundet 
avlägga rapport för Europaparlamentet 
om tillämpningen av förordningen och 
dess inverkan på unionens inre marknad 
och industriproduktion.

Or. de

Motivering

Det handlar här om en känslig bransch för den europeiska nationalekonomin och det behövs 
ofrånkomligen mera insyn och tillsyn.

Ändringsförslag 78
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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. Medlemsstaterna 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.

Or. en

Ändringsförslag 79
Claude Turmes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den är tillämplig [12 månader efter 
ikraftträdandet].

Den är tillämplig [ett år efter 
ikraftträdandet].

Or. en


