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KORT BEGRUNDELSE

Med den øgede mobilitet for personer i Den Europæiske Union er der behov for mere 
harmonisering af lovgivningen om teknisk kontrol af køretøjer. Det er nødvendigt ikke blot 
for at forbedre trafiksikkerheden, men også for at sikre borgerne pålidelige oplysninger om 
køretøjer, der er købt i en anden medlemsstat. Den teknologiske udvikling gør det nødvendigt 
at tilpasse lovgivning, som omfatter køretøjer, der ikke tidligere har været underkastet 
regulering.

Ordføreren foreslår en række forbedringer af teksten.

For det første skal synsrapporten og protokollen over tekniske kontroller gøres tilgængelige 
online for de interesserede parter, dvs. den inspektør, der foretager syn ved vejsiden, 
synsvirksomheden i den medlemsstat, hvor køretøjet nu er registreret, eller bilens køber. Det 
er vigtigt, at der foreligger pålidelige oplysninger om kilometertal for at sikre, at der ikke er 
foretaget indgreb i kilometertælleren.

For det andet findes der allerede en mekanisme til udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne, nemlig Eucaris. Det er unødvendigt at indføre en ny mekanisme til 
udveksling af oplysninger eller at undersøge muligheden for at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer. I stedet bør Kommissionen undersøge mulighederne for at 
udvide Eucaris-rammen. Ordføreren mener, at dette vil være en mere omkostningseffektiv 
løsning, som hurtigt vil kunne føres ud i livet. 

Endelig mener ordføreren, at sanktioner for svig med kilometertallet er unødvendige, hvis de 
interesserede parter har adgang til synsresultaterne. Hvis de interesserede parter har adgang til 
synsresultater vedrørende kilometertal, vil der ikke længere være nogen grund til at forfalske 
dem.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Landbrugskøretøjer med en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
over 40 km/h anvendes stadig oftere i 
stedet for lastbiler i lokal transport. Deres 
risikopotentiale kan sammenlignes med 
lastbiler, og derfor bør denne 
køretøjsklasse behandles på samme måde 

(8) Landbrugskøretøjer med en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
over 40 km/h anvendes stadig oftere i 
stedet for lastbiler i lokal transport og 
konkurrerer således med de traditionelle 
former for godstransport. Deres 
risikopotentiale kan sammenlignes med 
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som lastbiler i henseende til teknisk 
kontrol.

lastbiler, og derfor bør denne 
køretøjsklasse behandles på samme måde 
som lastbiler i henseende til teknisk 
kontrol.

Or. en

Begrundelse

Da køretøjer i køretøjsklasse T5 i stigende grad indgår i landevejstrafikken, bør de 
underkastes fuld teknisk kontrol.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Af hensyn til inspektionen af køretøjer 
og især deres elektroniske 
sikkerhedskomponenter er det af afgørende 
betydning at have adgang til hvert enkelt 
køretøjs tekniske specifikationer. Derfor 
bør køretøjsfabrikanter ikke kun stille det 
fuldstændige datasæt, jf. typeattesten, til 
rådighed, men også give adgang til data, 
der er nødvendige for at verificere 
sikkerheds- og miljørelaterede 
komponenters funktionsduelighed. 
Bestemmelserne vedrørende adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesoplysninger bør anvendes 
tilsvarende til dette formål, og 
synsvirksomheder bør gives adgang til 
oplysninger, som er nødvendige for den 
tekniske kontrol. Dette har afgørende 
betydning, især for elektronisk styrede 
systemer, og bør omfatte alle de elementer, 
som er monteret af fabrikanten.

(11) Af hensyn til inspektionen af køretøjer 
og især deres elektroniske 
sikkerhedskomponenter er det af afgørende 
betydning at have adgang til hvert enkelt 
køretøjs tekniske specifikationer. Derfor 
bør køretøjsfabrikanter ikke kun stille det
fuldstændige datasæt, jf. typeattesten, til 
rådighed, men også give adgang til data, 
der er nødvendige for at verificere 
sikkerheds- og miljørelaterede systemers
funktionsduelighed. Disse data bør 
indeholde oplysninger, der gør det muligt 
at kontrollere køretøjers 
sikkerhedssystemers funktionsduelighed, 
så de kan undersøges som led i en 
periodisk teknisk kontrol, og der kan 
foretages en forudsigelig vurdering af, 
hvornår systemer godkendes og kasseres. 
Bestemmelserne vedrørende adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesoplysninger bør anvendes 
tilsvarende til dette formål, og 
synsvirksomheder bør gives adgang til 
oplysninger, som er nødvendige for den 
tekniske kontrol. Dette har afgørende 
betydning, især for elektronisk styrede 
systemer, og bør omfatte alle de elementer, 
som er monteret af fabrikanten.



PA\928137DA.doc 5/9 PE506.080v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 3
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 parter.

Or. en

Begrundelse

I hele Den Europæiske Union bør medlemsstaterne vælge at gøre synsrapporter elektronisk 
tilgængelige. Dette vil fremme udvekslingen af oplysninger og dermed tilføre området 
elementer af det indre marked.

Ændringsforslag 4
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 

(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 sådanne registreringers 
tilgængelighed for interesserede parter i 
hele Den Europæiske Union gøre det 
lettere at afsløre indgreb i eller 
manipulation af kilometertælleren.
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kilometertallet bør også mere systematisk 
betragtes som en strafbar forseelse.

Medlemsstaterne bør gøre registrerede 
kilometertal tilgængelige via den 
eksisterende ramme for samarbejde 
mellem medlemsstaterne, nemlig Eucaris.

Or. en

Ændringsforslag 5
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 formål.

(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 udvide 
funktionsdueligheden af den eksisterende 
mekanisme til udveksling af oplysninger, 
Eucaris, for at sikre, at den også kommer 
til at omfatte udveksling af synsresultater 
vedrørende kilometertal, og at 
mulighederne undersøges for yderligere 
at udvide udvekslingen af oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede et fungerende system for udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne, nemlig Eucaris. Systemet gør det muligt for landene at udveksle oplysninger
om registrering af køretøjer og kørekort og bidrager dermed til bekæmpelse af biltyverier og 
svindel i forbindelse med registrering af køretøjer. Dette allerede eksisterende system bør 
danne grundlag for en yderligere udvikling af informationsudvekslingen mellem EU-landene.
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Ændringsforslag 6
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 
kontrol, medmindre denne oplysning er 
fremsendt elektronisk efter den 
foregående tekniske kontrol.

4. Medlemsstaterne sikrer i forbindelse 
med kontrol af en normalt monteret 
kilometertæller, at oplysningerne fra den 
foregående tekniske kontrol gøres 
elektronisk tilgængelige for inspektøren.
Kilometertallet fra den sidste tekniske 
kontrol gøres elektronisk tilgængeligt for 
de interesserede parter.

Or. en

Begrundelse

Tilgængelige oplysninger om kilometertal og ikke sanktioner vil sætte en stopper for svig med 
kilometertallet. Der vil ikke længere være nogen grund til at forfalske kilometertallet, hvis 
køretøjets køber kan kontrollere kilometertallet fra den seneste tekniske kontrol.

Ændringsforslag 7
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.

Or. en

Begrundelse

Anerkendelse af synsrapporter fra alle medlemsstater i samtlige andre medlemsstater er et 
vigtigt skridt på vejen mod fuldførelse af det indre marked.
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Ændringsforslag 8
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, der 
udnytter eksisterende og allerede 
implementerede it-løsninger i forbindelse 
med international dataudveksling for at 
minimere omkostningerne og undgå 
gentagelser. Undersøgelsen skal overveje, 
hvordan de eksisterende nationale 
systemer forbindes bedst med henblik på at 
udveksle oplysninger om data vedrørende 
teknisk kontrol og kilometertal mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder, 
prøvningsudstyrsfabrikanter og 
bilfabrikanter.

Or. en

Ændringsforslag 9
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.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Indførelse af sanktioner vil ikke sætte en stopper for forfalskninger vedrørende kilometertal. 
Dette kunne opnås ved at gøre oplysninger om synsresultater vedrørende kilometertallet 
tilgængelige, uden at der pålægges sanktioner eller bøder.


